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1. Introducere 
 

În cadrul subactivității A5.1 - Crearea unui sistem de informare coordonată între sectorul 

privat – mediul universitar se urmărește realizarea unui mecanism de colaborare (un 

parteneriat social) între Universități și companii/sectorul privat – actori care furnizează cadrul 

pentru derularea și realizarea stagiilor de practică de către studenți, concretizat atât printr-o 

analiză, cât și printr-o colaborare continuă pe durata și după finalizarea proiectului „Simulator de 

Carieră” ID 108360.  

În același timp, s-a avut în vedere crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele 

sensuri:  

 de la companii/sectorul privat către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor 

de instruire,  

 de la instituțiile de învățământ către companii, pentru a răspunde nevoilor sectorului 

privat la nivel regional/local. 

În efortul de a asigura un teren comun pentru demersul educațional și exigențele pieței muncii, 

dar și pentru a asigura sustenabilitatea și minimizarea riscurilor identificate în procesul de 

integrare a studenților pe piața muncii, prin proiectul „Simulator de Carieră”, echipa de proiect a 

realizat o cercetare multidirecțională care cuprinde analize cu privire la: 

a. Identificarea nevoilor angajatorilor care ar putea fi abordate mai clar în cadrul curriculei 

universitare.  

b. Provocările și oportunitățile întâmpinate în pregătirea practică a studenților. 

c. Identificarea nevoilor actuale cu privire la dezvoltarea profesională în rândul studenților 

de la Universitățile partenere (Universitatea Alexandru Ioan Cuza și Universitatea Ștefan 

cel Mare) 

Această cercetare are un caracter inovator pentru creșterea calității și adecvării procesului 

educațional cu cerințele angajatorilor/pieței muncii. Concluziile desprinse vor fi transpuse într-o 
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documentație și un set de măsuri și înaintate/ prezentate Senatului celor 2 Universități partenere 

pentru a fi valorificate în stabilirea programei pentru anii universitari următori. 

La cercetare au participat respondenți din mai multe domenii de activitate, cu arie de acoperire 

națională, în vederea obținerii unor rezultate cat mai concludente pentru pregătirea unor 

propuneri de îmbunătățire a curriculei cat mai viabile, cu scopul facilitării integrării studenților 

pe piața muncii.  

De asemenea, feedback-ul primit pe durata proiectului din partea partenerului de practică 

(mediul privat) a fost deja transpus în practică, spre exemplu, echipa de proiect din cadrul 

Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (Universitatea Alexandru Ioan Cuza) a 

îmbunătățit programa analitică pentru disciplina Practică de specialitate de la specializarea 

Finanțe-Bănci. 

Parteneriatul inițiat în cadrul proiectului între mediul universitar și mediul privat va contibui la 

valorificarea experienței avute în implementarea activităților cu grupul-țintă și transpunerea 

acesteia în măsuri concrete care să faciliteze o inserție și integrare mai rapidă a 

studenților/absolvenților pe piața muncii, precum și o evoluție optimizată a unei carierei în 

domeniul ales.  
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2. Identificarea nevoilor angajatorilor ce ar putea fi 

abordate mai clar în cadrul curriculei universitare 

 

2.1. Cadru și participare 
 

Având în vedere rapiditatea dezvoltării pieței muncii, măsurile privind dezvoltarea 

competențelor obținute de studenți la finalizarea stagiilor de practică trebuie să fie cât mai clar 

conturate în cadrul curriculei universitare. 

Această analiză face parte dintr-o cercetare pentru culegerea de date privind nevoile specifice ale 

angajatorilor – (și/sau potențiali parteneri de practică ai universităților) care ar putea fi abordate 

mai clar în cadrul curriculei universitare și a fost realizată în cadrul A 5.1.  

Analiza are la bază CHESTIONARUL PENTRU IDENTIFICAREA NEVOILOR 

ANGAJATORILOR CE AR PUTEA FI ABORDATE MAI CLAR ÎN CADRUL CURRICULEI 

UNIVERSITARE. 

Acest chestionar a fost dezvoltat cu scopul de a identifica și analiza nevoile angajatorilor care ar 

putea fi abordate mai clar în cadrul curriculei universitare de către instituțiile de învâțâmânt 

superior partenere în cadrul proiectului (Partenerul 1 (Universitatea Stefan cel Mare, Suceava), 

respectiv Partenerul 3 ( Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)), urmărindu-se deopotrivă 

creșterea performanței întreprinderii/angajatorului, cât și creșterea inserției pe piața muncii a 

absolvenților de studii superioare. 

Informațiile colectate și prelucrate vor constitui repere de îmbunătățire a curriculei universitare 

care a stat la baza organizării și derulării de stagii de practică pentru studenți în cadrul 

proiectului, precum și a demersurilor la nivelul parteneriatului de proiect pentru adaptarea 

competențelor studenților la cerințele pietei muncii în vederea creșterii gradului de 

inserție/angajabilitate. 
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2.2. Desfășurare 

Chestionarul care face obiectul acestei analize a fost promovat online și offline, urmărind 

atragerea unor respondenți din domenii de activitate cât mai variate, precum și cu o experiență 

cât mai vastă.  

S-au înregistrat 131 de răspunsuri care au fost analizate pe de o parte, din perspectiva domeniilor 

de activitate, și pe de altă parte din prisma experienței pe piață. 

 

2.3. Analiza „Chestionarului pentru identificarea nevoilor 

angajatorilor ce ar putea fi abordate mai clar în cadrul 

curriculei universitare” pe domenii de activitate (financiar-

bancar, producție și servicii) 
 

 Structura eșantionului pe domenii de activitate, ținând cont și de răspunsurile de la 

întrebările nr. 1 și 2, se prezintă după cum urmează (a se vedea Figurile A.1.1., A.1.2., 

A.2.1., A.2.2., A.3.1. și A.3.2. din Anexe): 

Financiar-bancar:  

• 38 de persoane din cadrul rețelei naționale a OTP Bank România. OTP Bank România 

are o vechime de peste 5 ani, în 2004 pătrunzând pe piața bancară românească, 

achiziționând Robank.  

• în prezent OTP Bank România are aproximativ 1500 de angajați1; 

Producție:  

• 22 de firme din sectorul producție din toată țara, dar preponderent din regiunea Nord Est 

și Sud Est (peste 80%);  

 
1 La întrebarea nr. 2 „Care este numărul curent de angajați al companiei dvs.?”, nefiind făcută o precizare în acest 
sens dat fiind faptul ca acest chestionar a fost comun folosit și pe alte domenii de activitate, unii respondenți au 
răspuns pornind de la ideea ca întrebarea se referă la unitatea bancară în care lucrează, nu la întreaga rețea a 
băncii. 
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• 9 de firme (40,90% din total) au o experiență mai mare de 5 ani pe piață, 5 firme (22,72% 

din total) au o experiență cuprinsă între 1 și 5 ani, respectiv 8 firme (36,36% din total) au 

o experiență mai mică de 1 an;  

• 18 dintre respondenți (81,81% din total) se încadrează în categoria microîntreprinderi, 3 

respondenți (13,63% din total) în categoria întreprinderi mici și doar 1 respondent în 

categoria întreprinderi medii (4,54% din total) 

Servicii: 

• 71 de firme din sectorul servicii din toată țara, dar preponderent din regiunea Nord Est și 

Sud Est (peste 80%); 

• 39 de firme (54,93% din total) au o experiență mai mare de 5 ani pe piață, 12 firme 

(16,90% din total) au o experiență cuprinsă între 1 și 5 ani, respectiv 20 de firme (28,17% 

din total) au o experiență mai mică de 1 an; 

• 52 dintre respondenți (73,24% din total) se încadrează în categoria microîntreprinderi, 12 

respondenți (16,90% din total) în categoria întreprinderi mici și doar 7 respondenți în 

categoria întreprinderi medii (9,86% din total) 

În continuare, prezentăm o analiză comparativă a răspunsurilor pe cele trei domenii de activitate, 

scoțând în evidență punctele comune și deosebirile între acestea. 

 La întrebarea nr. 3 „Cât de importante sunt următoarele aspecte pentru procesul de 

recrutare în cadrul companiei dvs.?” angajatorii din domeniul financiar-bancar, 

producție și servicii au răspuns relativ diferit, după cum urmează (primele 3 opțiuni ca 

alegere) (a se vedea Figurile A.1.3., A.2.3. și A.3.3. din Anexe): 

Financiar-bancar: diploma de absolvire a studiilor superioare (27 din 38, adică 71%); abilități 

de comunicare (29 din 38, adică 76,30%); experiența anterioară (activități extracurriculare, 

practică, voluntariat, experiența în câmpul muncii) (14 din 38 (36,85%)) cu punctaj maxim 5 – 

extrem de important. 

Producție: experiența anterioară (activități extracurriculare, practică, voluntariat, experiența în 

câmpul muncii) (13 din 22, adică 59,09%); abilitățile de comunicare (9 din, adică 40,90%); 
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abilitățile de utilizare a instrumentelor IT&C (4 din de 22 (18,18%)) cu punctaj maxim 5 – 

extrem de important. 

Servicii: abilitățile de comunicare (33 din 71, adică 46,47%); abilitați de utilizare a 

instrumentelor IT&C (27 din 71, adică 38,02%); experiența anterioară (activități extracurriculare, 

practică, voluntariat, experiența în câmpul muncii) (23 din 71, (32,39%)) respondenți cu punctaj 

maxim 5 – extrem de important. 

Astfel, putem observa faptul că toate cele 3 domenii au semnalat necesitatea în procesul de 

recrutare a două aspecte: abilitățile de comunicare și experiența anterioară (activități 

extracurriculare, practică, voluntariat, experiența în câmpul muncii). Acest lucru confirmă 

necesitatea stagiilor de practică în cadrul programelor universitare. Considerând și punctajele de 

4 din 5, observăm și aspectele legate de abilitați de utilizare a instrumentelor IT&C ca fiind 

necesare. 

 Cu privire la întrebarea 4  „alte trei aspecte sau abilități/competente necesare, 

specifice domeniului de activitate al firmei propuse de respondenți” (a se vedea 

Figurile A.1.4., A.2.4. și A.3.4. din Anexe) angajatorii din domeniul financiar-bancar, 

producție și servicii au răspuns relativ diferit, după cum urmează (primele 3 opțiuni ca 

alegere, evaluate cu punctaj 5 „extrem de important”): 

Financiar-bancar: spirit de echipă (9 din 38, adică 23,70%), rezistență la stres, cunoștințe 

tehnice și legislative, abilități de vânzare, responsabilitate (5 din 38, adică 13,16%); abilitățile de 

comunicare (7 din 38, (18,4%)). 

Producție: diverse atestate (5 respondenți din 22, adică 22,72%), cunoștințe tehnice și legislative 

(4 respondenți din 22, adică 18,18%) și spirit de echipă (3 din 22, adică 13,63%).  

Servicii: spirit de echipă (13 din 71, adică 18,30%), disponibilitatea pentru sarcini suplimentare 

(7 din 71, adică 9,85%), creativitate (6 din 71, adică 8,45%). 

Observăm că spiritul de echipă este semnalat de respondenții din toate cele trei domenii. Dacă în 

cazul producției și serviciilor pe primele 3 poziții au fost concentrate doar 3 abilități/competențe 

necesare, în cazul domeniul financiar-bancar au fost semnalate mai multe (6 abilități/competențe 

necesare). 
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 În urma evaluării gradului de importanță a unor competențe pentru absolvenții 

programelor de licență și master, în vederea integrării în cadrul companiei din care fac 

parte (întrebarea nr. 5, a se vedea Figurile A.1.5., A.2.5. și A.3.5. din Anexe) angajatorii 

din domeniul financiar-bancar, producție și servicii au răspuns relativ diferit, după cum 

urmează (primele 4 opțiuni ca alegere, evaluate cu punctaj 5 „extrem de important”): 

Financiar-bancar: comportament etic (34 din 38, adică 89,50%), capacitatea de a lucra în 

echipă, preocuparea pentru calitate (29 din 38, adică 76,30%), abilitatea de comunicare 

interpersonală (26 din 38, adică 68,40%), capacitatea de a aplica cunoștințele practice (18 din 38, 

adică 47,40%). 

Producție: preocuparea pentru calitate (16 din 22, adică 72,72%), comportament etic (15 din 22, 

adică 68,18%), capacitatea de a lucra în echipă (14 din 22, adică 63,63%), capacitatea de a aplica 

cunoștințele practice (13 din 22, adică 59,09%). 

Servicii: preocuparea pentru calitate (51 din 70, adică 72,85%), comportament etic (47 din 70, 

adică 67,14%), capacitatea de a lucra în echipă (43 din 70, adică 61,42%), abilitatea de 

comunicare interpersonală, capacitatea de a aplica cunoștințele practice (38 din 70, adică 

54,28%). 

După cum putem observa, răspunsurile pentru cele 3 domenii de activitate converg, ordinea 

importanței diferind de la un domeniul la altul. Astfel, accentul este pus pe preocuparea pentru 

calitate, comportament etic, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a aplica cunoștințele 

practice. 

 La întrebarea nr. 6 „Care sunt acele atitudini/comportamente care îl recomandă pe 

candidat în vederea angajării si integrării în cadrul companiei dvs.?” (a se vedea 

Figurile A.1.6., A.2.6. și A.3.6. din Anexe) angajatorii din cele 3 domenii au răspuns 

după cum urmează (primele 3 opțiuni ca alegere, evaluate cu punctaj 5 „extrem de 

important”): 

Financiar-bancar: orientare către client, proactivitate (32 din 38, adică 84,20%), spirit de echipă 

(31 din 38, adică 81,57%), orientare către rezultate (29 din 38, adică 76,30%). 
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Producție: spirit de echipă, eficacitate, inițiativa (18 din 22, adică 81,82,65%), perseverență (15 

din 22, adică 68,18%), proactivitate (13 din 22, adică 59,09%). 

Servicii: spirit de echipă, eficacitate (53 din 71, adică 74,65%), orientare către client (50 din 71, 

adică 70,42%), inițiativa (48 din 71, adică 67,61%). 

Trebuie să facem și precizarea faptului că, deși am ales primele 3 opțiuni ca număr de voturi, 

pentru toate cele 3 domenii voturile pentru opțiunea 3, 4 și 5 au fost foarte apropiate ca număr. 

Spiritul de echipă se regăsește la toate dintre cele 3 domenii ca opțiune, iar cele care au întrunit 

opțiune doar pentru 2 dintre domenii sunt următoarele: orientare către client (financiar-bancar, 

servicii), proactivitate (financiar-bancar, producție). 

 La întrebarea nr. 7 „În anul precedent  compania dvs. a finanțat activități de 

instruire suplimentară pentru angajați în scopul îmbunătățirii calificării și 

competențelor acestora conform cerințelor postului?” (a se vedea Figurile A.1.7., 

A.2.7. și A.3.7. din Anexe) angajatorii din cele 3 domenii au răspuns după cum urmează: 

Financiar-bancar: 95% au răspuns „DA”. (Având în vedere că respondenții provin dintr-o 

singură entitate cu mai multe unități teritoriale, este posibil ca răspunsurile să fi fost date având 

în vedere situația la nivel național, nu strict cu referire la unitatea în care respondentul activează). 

Producție: doar 32% dintre respondenți au răspuns „DA”. 

Servicii: doar 36% dintre respondenți au răspuns „DA”. 

Astfel, putem observa o preocupare mai aparte pentru pregătirea personalului din partea mediului 

financiar-bancar. 

 La întrebarea nr. 8 „Cât durează programul de pregătire (induction  onboarding) a 

tinerilor absolvenți recrutați pentru compania dvs?” (a se vedea Figurile A.1.8., 

A.2.8. și A.3.8. din Anexe) angajatorii din cele 3 domenii au răspuns după cum urmează: 

Financiar-bancar: Aproximativ jumătate au admis că durează între 2-7 zile, iar aproximativ 

cealaltă jumătate între 7-30 zile. 
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Producție: 22,72% o perioadă de 1-2 zile, 31,82% o perioadă de 2-7 zile, respectiv 36,36% o 

perioadă de 7-30 de zile. Doar 2 firme (9,09%) dintre respondenți au un program de pregătire 

mai lung de 90 de zile. 

Servicii: 29,58% o perioadă de 2-7 zile, respectiv 45,07% o perioadă de 7-30 de zile). Doar 4 

firme (5,63%) dintre respondenți au un program de pregătire mai lung de 90 de zile. 

Astfel, reiese că acest proces are loc cu precădere într-o perioadă de până la 30 zile. 

 Cu privire întrebarea nr. 9 (a se vedea Figurile A.1.9., A.2.9. și A.3.9. din Anexe), 

recomandările făcute de către angajatorii din cele 3 domenii universităților în ceea ce 

privește pregătirea studenților în vederea alinierii curriculei la cerințele și realitățile pieței 

muncii au fost după cum urmează (primele 3 opțiuni ca alegere, evaluate cu punctaj 5 

„extrem de important”): 

Financiar-bancar: învățarea cu exemple practice de la oameni din business (participări ale 

acestora la seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive) (29 din 38, adică 76,30%); utilizarea de 

exerciții practice, aplicate la curs care să susțină partea teoretică (studii de caz, jocuri de rol etc) 

(23 din 38, adică 60,50%); extinderea duratei perioadei de practică și dezvoltarea abilităților de 

utilizare a sistemelor informatice (16, respectiv 17 din 38, adică, aproximativ 42% fiecare). 

Producție: învățarea cu exemple practice de la oameni din business (participări ale acestora la 

seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive) (15 din 22, adică 68,18%), utilizarea de exerciții 

practice, aplicate la curs care să susțină partea teoretică (studii de caz, jocuri de rol etc) (14 din 

22, adică 63,63%), dezvoltarea competențelor de limbi străine și experiențele internaționale (11 

din 22, adică 50,00%). 

Servicii: învățarea cu exemple practice de la oameni din business (participări ale acestora la 

seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive) și utilizarea de exerciții practice, aplicate la curs 

care să susțină partea teoretică (studii de caz, jocuri de rol etc) (42 din 70, adică 60,00%); 

dezvoltarea abilităților de utilizare a sistemelor informatice (36 din 70, adică, aproximativ 

51,42%); dezvoltarea spiritului antreprenorial (31 din 70, adică, aproximativ 44,28%). 

După cum putem observa, în toate domeniile învățarea cu exemple practice de la oameni din 

business (participări ale acestora la seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive) și utilizarea de 
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exerciții practice, aplicate la curs care să susțină partea teoretică (studii de caz, jocuri de rol etc) 

sunt recomandări de extremă importanță pentru toate cele 3 domenii, întrunind cele mai multe 

voturi. Astfel, se recomandă ca programele de studiu universitare să prevadă și astfel de activități 

într-o proporție mai mare. De asemenea, în cazul domeniului financiar-bancar și al serviciilor, se 

recomandă și dezvoltarea abilități de a utilizare a sistemelor informatice. Totodată, observăm și o 

situație semnificativ diferită cu privire la recomandările făcute de angajatorii din domeniu 

producție și servicii, față de cel financiar-bancar. În cazul primilor, o pondere importantă 

consideră dezvoltarea spiritului antreprenorial și dezvoltarea competențelor de limbi străine ca 

recomandări în pregătirea studenților în vederea alinierii curriculei la cerințele și realitățile pieței 

muncii, pe când în cazul celor din industria financiar-bancară acestea se află pe ultimele poziții 

ca importanță.  

 La întrebarea nr. 10 - cum poate colabora în mod real compania respondenților cu 

universitățile în formarea viitorilor specialiști în domeniu (a se vedea Figurile A.1.10., 

A.2.10. și A.3.10. din Anexe), angajatorii din cele 3 domenii au răspuns după cum 

urmează (primele 3 opțiuni ca alegere, evaluate cu punctaj 5 „extrem de important”): 

Financiar-bancar: organizarea de stagii de practică/internship (32 din 38, adică 84,20%); 

susținerea unor programe de recrutare în cadrul companiei (26 din 38, adică 68,40%); 

organizarea și participarea la evenimente (vizite la angajatori / mese rotunde / ateliere / 

workshop-uri) pentru facilitarea cunoștințelor practice; (21 din 38, adică 55,26%). 

Producție: organizarea de stagii de practică/internship (20 din 22, adică 90,91%); organizarea și 

participarea la evenimente (vizite la angajatori / mese rotunde / ateliere / workshop-uri) pentru 

facilitarea cunoștințelor practice (12 din 22, adică 54,55%); organizarea și participarea la 

evenimente (vizite la angajatori / mese rotunde / ateliere / workshop-uri) pentru facilitarea 

cunoștințelor practice; mentorat pentru studenți; susținerea unor programe de recrutare în cadrul 

companiei (11 din 22, adică 50%). 

Servicii: organizarea de stagii de practică/internship (51 din 71, adică 71,83%); organizarea și 

participarea la evenimente (vizite la angajatori / mese rotunde / ateliere / workshop-uri) pentru 

facilitarea cunoștințelor practice (35 din 71, adică 49,30%); organizarea și participarea la 

evenimente pentru promovarea / informarea studenților despre stagii de practică; mentorat pentru 

studenți (28 din 71, adică 39,40%). 
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Astfel, constatăm că în viziunea angajatorilor din toate cele 3 domenii, cele mai relevante 

modalități de colaborare cu universitățile în formarea viitorilor specialiști în domeniu sunt 

umătoarele: organizarea de stagii de practică/internship; organizarea și participarea la 

evenimente (vizite la angajatori / mese rotunde / ateliere / workshop-uri) pentru facilitarea 

cunoștințelor practice; organizarea și participarea la evenimente pentru promovarea / informarea 

studenților despre stagii de practică. Acordarea de burse de merit studenților este indicată ca 

modalitate reală de colaborare cu universitățile în formarea viitorilor specialiști în domeniu de un 

număr redus de respondenți (pe ultima poziție). De asemenea, mentoratul pentru studenți nu se 

află printre primele opțiuni ale angajatorilor, deși nevoia de modele de profesionalism și 

transferul de cunoștințe, abilități și abilități specifice realizat pe această cale sunt esențiale pentru 

pregătirea și dezvoltarea carierei tinerilor. 

 Referitor la întrebarea 11 - îmbunătățirile considerate relevante pentru a adapta sistemul 

de învățământ nevoilor companiei respondenților (a se vedea Figurile A.1.11., A.2.11. și 

A.3.11. din Anexe), majoritatea respondenților din toate cele 3 domenii (peste 50%) au 

menționat accentul pe abilități practice și pe activități practice ca fiind cel mai relevant. 
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2.3.1. ANEXE  
 

a. Sectorul financiar-bancar 

La acest chestionar au răspuns 38 de persoane din cadrul rețelei naționale a OTP Bank România. 

Chestionarul a fost completat online. 

 

 

Figura nr. A.1.1. 

 

Figura nr. A.1.2. 

 

OTP Bank România are o vechime de peste 5 ani, în 2004 pătrunzând pe piața bancară 

românească, achiziționând Robank. În prezent OTP Bank România are aproximativ 1500 de 

angajați. La întrebarea Care este numărul curent de angajați al companiei dvs.?, nefiind 

făcută o precizare în acest sens dat fiind faptul că acest chestionar a fost comun folosit și pe alte 
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domenii de activitate, unii respondenți au răspuns pornind de la ideea că întrebarea se referă la 

unitatea bancară în care lucrează, nu la întreaga rețea a băncii. (a se vedea Figurile A.1.1. și 

A.1.2.) 

 

Figura nr. A.1.3. 

 

La întrebarea „Cât de importante sunt următoarele aspecte pentru procesul de recrutare în 

cadrul companiei dvs.?” (a se vedea Figura nr. A.1.3.) angajatorii din domeniul financiar-

bancar au considerat extrem de important diploma de absolvire a studiilor superioare (27 din 38, 

adică 71%) și abilități de comunicare (29 din 38, adică 76,30%). De asemenea, experiența 

anterioară (activități extracurriculare, practica, voluntariat, experiența în câmpul muncii) a fost 

evaluată de 14 din 38 (36,85%) respondenți cu punctaj maxim 5 – extrem de important, iar alți 

16 din 38 (42,10%) au evaluat cu punctaj 4 din 5 acest aspect. Abilitățile de utilizare a 

instrumentelor IT&C, la rândul lor, au fost evaluate de 16 din 38 (42,10%) cu punctaj maxim, iar 

20 din 38 (66,66%) cu punctaj 4 din 5. Ierarhizând răspunsurile cu punctaj 4 și 5 din 5 cumulate, 

avem următoarea situație: abilitățile de comunicare și cele de utilizare a instrumentelor IT&C au 

fost considerate cele mai importante aspecte (36 din 38, adică 94,73%), urmate de diploma de 

absolvire a studiilor superioare (33 din 38, adică 86,84%); în continuare, 30 din 38 de 

respondenți (adică 78,94%) au considerat experiența anterioară, iar 25 din 38 (adică 65,79%) 

cunoștințe de limbi străine. 
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Figura nr. A.1.4. 

 

Cât privește întrebarea 4. Alte trei aspecte sau abilități/competențe necesare, specifice 

domeniului de activitate al firmei propuse de respondenți (a se vedea Figura nr. A.1.4.), cele 

mai indicate au fost: spirit de echipă (9 din 38, adică 23,70%), rezistență la stres, cunoștințe 

tehnice și legislative, abilități de vânzare, responsabilitate (5 respondenți din 38, adică 13,16%). 

Abilitățile de comunicare au fost din nou sugerate de 7 din 38 respondenți (18,4%). Alte aspecte 

sau abilități/competențe necesare invocate au fost: creativitate, atenție la detalii, diverse atestate, 

disponibilitate pentru sarcini suplimentare, cunoștințe solide în domeniul financiar-bancar și 

contabilitate, persuasiune, organizare, onestitate, seriozitate, sinceritate, promptitudine, loialitate, 

punctualitate, empatie etc. 
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Figura nr. A.1.5. 

 

În urma evaluării gradului de importanță a unor competențe pentru absolvenții programelor de 

licență și master, în vederea integrării în cadrul companiei din care fac parte, respondenții au 

considerat „extrem de importante” următoarele (în ordinea numărului de răspunsuri) (a se vedea 

Figura nr. A.1.5.): comportament etic (34 din 38, adică 89,50%), capacitatea de a lucra în echipă, 

preocuparea pentru calitate (29 din 38, adică 76,30%), abilitatea de comunicare interpersonală 

(26 din 38, adică 68,40%), capacitatea de a aplica cunoștințele practice (18 din 38, adică 

47,40%), analiză și sinteză (17 din 38, adică 44,70%), abilitatea de a utiliza sistemele informatice 

(14 din 38, adică 50% ), creativitate (9 din 38, adică 23,70%), abilitatea de a lucra independent 

(8 din 38, adică 21%), gândire critică (7 din 38, adică 18,40%), spirit antreprenorial (6 din 38, 

adică 15,80%), cunoașterea limbilor străine (5 din 38, adică 13,15%). Într-o altă ordine de idei, 

peste 50% dintre respondenți au considerat extrem de importante următoarele competențe pentru 

absolvenții programelor de licență și master, în vederea integrării în cadrul companiei din care 
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fac parte: comportament etic, capacitatea de a lucra în echipă, preocuparea pentru calitate, 

abilitatea de comunicare interpersonală, capacitatea de a aplica cunoștințele practice, analiză și 

sinteză, abilitatea de a utiliza sistemele informatice. 

 

 

Figura nr. A.1.6. 

 

La întrebarea 6. „Care sunt acele atitudini/comportamente care îl recomandă pe candidat 

în vederea angajării si integrării în cadrul companiei dvs.?” s-au înregistrat în principal 

următoarele răspunsuri (în ordinea numărului de răspunsuri cu punctaj maxim) (a se vedea 

Figura nr. A.1.6.): orientare către client, proactivitate (32 din 38, adică 84,20%), spirit de echipă 

(31 din 38, adică 81,57%), orientare către rezultate (29 din 38, adică 76,30%), perseverență (28 

din 38, adică 73,70%), eficacitate (27 din 38, adică 71,00%), inițiativa (26 din 38, adică 

68,40%), inovație (10 din 38, adică 26,30%), acceptarea criticii (9 din 38, adică 23,70%). 
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Figura nr. A.1.7. 

 

La întrebarea 7. „În anul precedent  compania dvs. a finanțat activități de instruire 

suplimentară pentru angajați în scopul îmbunătățirii calificării și competențelor acestora 

conform cerințelor postului?” (a se vedea Figura nr. A.1.7.) 95% au răspuns „DA”. Având în 

vedere că respondenții provin dintr-o singură entitate cu mai multe unități teritoriale, este posibil 

ca răspunsurile să fi fost date având în vedere situația la nivel național, nu strict cu referire la 

unitatea în care respondentul activează. 

 

 

Figura nr. A.1.8. 

Din răspunsurile la întrebarea 8. „Cât durează programul de pregătire (induction  

onboarding) a tinerilor absolvenți recrutați pentru compania dvs?” reiese că acest proces 
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are loc până la 30 zile. Aproximativ jumătate au admis că durează între 2-7 zile, iar aproximativ 

cealaltă jumătate între 7-30 zile (a se vedea Figura nr. A.1.8.). 

Cu privire la recomandările făcute universităților în ceea ce privește pregătirea studenților în 

vederea alinierii curriculei la cerințele și realitățile pieței muncii (a se vedea Figura nr. A.1.9.), 

cele mai multe răspunsuri au considerat extrem de important învățarea cu exemple practice de la 

oameni din business (participări ale acestora la seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive) (29 

din 38, adică 76,30%) și utilizarea de exerciții practice, aplicate la curs care sa susțină partea 

teoretica (studii de caz, jocuri de rol etc) (23 din 38, adică 60,50%).  

De asemenea, extinderea duratei perioadei de practică și dezvoltarea abilități de a utilizare 

sistemele informatice (16, respectiv 17 din 38, adică, aproximativ 42% fiecare) au fost 

considerate ca fiind extrem de importante în acest scop. Cele mai multe voturi de punctaj 4 din 5 

le-au obținut următoarele: dezvoltare competente limbi străine (21 opțiuni), inteligenta 

emoțională (20 opțiuni), dezvoltare abilități de a utilizare sistemele informatice (18 opțiuni), 

experiențe internaționale (Erasmus, Work and Travel etc) (14 opțiuni). Cumulat punctaj de 4 și 5 

din 5 au înregistrat primele 3 poziții ca opțiuni învățarea cu exemple practice de la oameni din 

business (participări ale acestora la seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive) (36 opțiuni),  

utilizarea de exerciții practice, aplicate la curs care sa susțină partea teoretica (studii de caz, 

jocuri de rol etc) și dezvoltare abilități de a utilizare sistemele informatice (câte 34 de opțiuni). 
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Figura nr. A.1.9. 
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Figura nr. A.1.10. 

Cu privire la cum poate colabora în mod real compania respondenților cu universitățile în 

formarea viitorilor specialiști în domeniu (a se vedea Figura nr. A.1.10.), majoritatea 

răspunsurilor susțin organizarea de stagii de practică/internship (32 din 38, adică 84,20%) și 

susținerea unor programe de recrutare în cadrul companiei (26 din 38, adică 68,40%).  

Apoi, cu număr de opțiuni relativ același: organizarea și participarea la evenimente (vizite la 

angajatori / mese rotunde / ateliere / workshop-uri) pentru facilitarea cunoștințelor practice; 

mentorat pentru studenți; organizarea și participarea la evenimente pentru promovarea / 

informarea studenților despre stagii de practică (între 18 și 21 de opțiuni). 
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Figura nr. A.1.11. 

Cu privire la îmbunătățirile considerate relevante pentru a adapta sistemul de învățământ 

nevoilor companiei respondenților (instituție bancară), majoritatea (22 din 38, adică 57,90%) au 

menționat accentul pe abilități practice si pe activități practice ca fiind cel mai relevant (a se 

vedea Figura nr. A.1.11.). 

 

b. Sectorul producție 

La acest chestionar au răspuns 22 de firme din sectorul producție din toată țara, dar preponderent 

din regiunea Nord Est și Sud Est (peste 80%). Chestionarul a fost completat online și pe format 

hârtie.  
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Figura nr. A.2.1. 

Dintre respondenți, 9 de firme (40,90% din total) au o experiență mai mare de 5 ani pe piață, 5 

firme (22,72% din total) au o experiență cuprinsă între 1 și 5 ani, respectiv 8 firme (36,36% din 

total) au o experiență mai mică de 1 an (a se vedea Figura nr. A.2.1.). 

 

Figura nr. A.2.2. 

În ceea ce privește mărimea firmelor (măsurată prin numărul de angajați), 18 dintre respondenți 

(81,81% din total) se încadrează în categoria microîntreprinderi, 3 respondenți (13,63% din total) 
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în categoria întreprinderi mici și doar 1 respondent în categoria întreprinderi medii (4,54% din 

total) (a se vedea Figura nr. A.2.2.). 

 

 

Figura nr. A.2.3. 

La întrebarea 3. „Cât de importante sunt următoarele aspecte pentru procesul de recrutare 

în cadrul companiei dvs.?” (a se vedea Figura nr. A.2.3.) angajatorii din domeniul producție au 

considerat extrem de importante experiența anterioară (activități extracurriculare, practica, 

voluntariat, experiența în câmpul muncii) (13 respondenți dintr-un total de 22, adică 59,09%)  și 

abilitățile de comunicare (9 respondenți dintr-un total de 22, adică 40,90%). De asemenea, 

abilitățile de utilizare a instrumentelor IT&C au fost evaluate de 4 respondenți dintr-un total de 

22 (18,18%) cu punctaj maxim 5 – extrem de important. Ierarhizând răspunsurile cu punctaj 4 și 

5 (din maxim 5) cumulate, avem următoarea situație: abilitățile de comunicare (17 din 22) și 

experiență anterioară (16 din 22) au fost considerate cele mai importante aspecte, urmate de 

abilitățile de utilizare a instrumentelor IT&C (12 din 22, adică 54,54%). 
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Figura nr. A.2.4. 

În ceea ce privește alte trei aspecte sau abilități/competente necesare, specifice domeniului de 

activitate al firmei propuse de respondenți, cele mai indicate au fost: diverse atestate (5 

respondenți din 22, adică 22,72%), cunoștințe tehnice și legislative (4 respondenți din 22, adică 

18,18%) și spirit de echipa (3 din 22, adică 13,63%). Alte aspecte sau abilități/competente 

necesare invocate de către firmele din sectorul producție au fost: disponibilitatea pentru sarcini 

suplimentare, creativitate, responsabilitate, rezistența la stres, orientare către rezultate etc. (a se 

vedea Figura nr. A.2.4.). 
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Figura nr. A.2.5. 

În urma evaluării importanței unor competențe pentru absolvenții programelor de licență și 

master în vederea integrării în cadrul companiei din care fac parte, respondenții au considerat 

„extrem de importante” următoarele (în ordinea numărului de răspunsuri) (a se vedea Figura nr. 

A.2.5.): preocuparea pentru calitate (16 din 22, adică 72,72%), comportament etic (15 din 22, 

adică 68,18%), capacitatea de a lucra în echipă (14 din 22, adică 63,63%), capacitatea de a aplica 

cunoștințele practice (13 din 22, adică 59,09%), abilitatea de comunicare interpersonală (9 din 

22, adică 40,90%), analiză și sinteză, creativitate, gândire critică (6 din 22, adică 27,27%), spirit 

antreprenorial  (5 din 22, adică 22,72%), abilitatea de a utiliza sistemele informatice (4 din 22, 

adică 18,18%) și cunoașterea limbilor străine (3 din 22, adică 13,63%). 
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Figura nr. A.2.6. 

 

La întrebarea 6. „Care sunt acele atitudini/comportamente care îl recomandă pe candidat 

în vederea angajării si integrării în cadrul companiei dvs.?” s-au înregistrat în principal 

următoarele răspunsuri (în ordinea numărului de răspunsuri cu punctaj maxim) (a se vedea 

Figura nr. A.2.6.): spirit de echipă, eficacitate, inițiativă (18 din 22, adică 82,65%), perseverență 

(15 din 22, adică 68,18%), proactivitate (13 din 22, adică 59,09%), inovație, orientare către client 

(12 din 22, adică 54,54%), orientare către rezultate (11 din 22, adică 50,00%) și acceptarea 

criticii (7 din 22, adică 31,81%). 
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Figura nr. A.2.7. 

La întrebarea 7. „În anul precedent  compania dvs. a finanțat activități de instruire 

suplimentară pentru angajați în scopul îmbunătățirii calificării și competențelor acestora 

conform cerințelor postului?” doar 32% dintre respondenți au răspuns „DA”.  (a se vedea 

Figura nr. A.2.7.) 

 

Figura nr. A.2.8. 
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Din răspunsurile la întrebarea 8. „Cât durează programul de pregătire (induction  

onboarding) a tinerilor absolvenți recrutați pentru compania dvs?” reiese că acest proces 

are loc cu precădere într-o perioadă de până la 30 zile (22,72% o perioadă de 1-2 zile, 31,82% o 

perioadă de 2-7 zile, respectiv 36,36% o perioadă de 7-30 de zile). Doar 2 firme (9,09%) dintre 

respondenți au un program de pregătire mai lung de 90 de zile. (a se vedea Figura nr. A.2.8.) 

 

 

Figura nr. A.2.9. 

Referitor la recomandările făcute universităților în ceea ce privește pregătirea studenților în 

vederea alinierii curriculei la cerințele și realitățile pieței muncii (a se vedea Figura nr. A.2.9.), 

cele mai multe răspunsuri au considerat extrem de importantă învățarea cu exemple practice de 

la oameni din business (participări ale acestora la seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive) 

(15 din 22, adică 68,18%), utilizarea de exerciții practice, aplicate la curs care să susțină partea 

teoretică (studii de caz, jocuri de rol etc) (14 din 22, adică 63,63%), dezvoltarea competențelor 

de limbi străine și experiențele internaționale (11 din 22, adică 50,00%). Cele mai multe voturi 
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de punctaj 4 din 5 le-au obținut următoarele: extinderea duratei perioadei de practică, în special 

pentru ciclul licență (10 opțiuni), dezvoltarea abilităților de a utiliza sistemele informatice (8 

opțiuni) și inteligența emoțională (7 opțiuni).  

 

 

Figura nr. A.2.10. 

Cu privire la cum poate colabora în mod real compania respondenților cu universitățile în 

formarea viitorilor specialiști în domeniu (a se vedea Figura nr. A.2.10.), majoritatea 

răspunsurilor susțin organizarea de stagii de practică/internship (20 din 22, adică 90,91%) și 

organizarea și participarea la evenimente (vizite la angajatori / mese rotunde / ateliere / 

workshop-uri) pentru facilitarea cunoștințelor practice (12 din 22, adică 54,55%). De asemenea, 

cu număr de opțiuni egale (11): organizarea și participarea la evenimente (vizite la angajatori / 

mese rotunde / ateliere / workshop-uri) pentru facilitarea cunoștințelor practice; mentorat pentru 

studenți; susținerea unor programe de recrutare în cadrul companiei. Surprinzător, acordarea de 

burse de merit studenților este indicata ca modalitatea reală de colaborare cu universitățile în 

formarea viitorilor specialiști în domeniu de doar 4 firme (18,18% din total). 
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Figura nr. A.2.11. 

Referitor la îmbunătățirile considerate relevante pentru a adapta sistemul de învățământ nevoilor 

companiei respondenților, majoritatea (12 din 22, adică 54,55%) au menționat accentul pe 

abilități practice si pe activități practice ca fiind cel mai relevant (a se vedea Figura nr. A.2.11.). 

 

 

c. Sectorul servicii 

La acest chestionar au răspuns 71 de firme din sectorul servicii din toată țara, dar preponderent 

din regiunea Nord Est și Sud Est (peste 80%). Chestionarul a fost completat online și pe format 

hârtie.  
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Figura nr. A.3.1. 

Dintre respondenți, 39 de firme (54,93% din total) au o experiență mai mare de 5 ani pe piață, 12 

firme (16,90% din total) au o experiență cuprinsă între 1 și 5 ani, respectiv 20 de firme (28,17% 

din total) au o experiență mai mică de 1 an (a se vedea Figura nr. A.3.1.). 

 

 

Figura nr. A.3.2. 
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În ceea ce privește mărimea firmelor (măsurată prin numărul de angajați), 52 dintre respondenți 

(73,24% din total) se încadrează în categoria microîntreprinderi, 12 respondenți (16,90% din 

total) în categoria întreprinderi mici și doar 7 respondenți în categoria întreprinderi medii (9,86% 

din total) (a se vedea Figura nr. A.3.2.). 

 

Figura nr. A.3.3. 

La întrebarea 3. „Cât de importante sunt următoarele aspecte pentru procesul de recrutare 

în cadrul companiei dvs.?” (a se vedea Figura nr. A.3.3.) angajatorii din domeniul servicii au 

considerat extrem de importante abilitățile de comunicare (33 de respondenți dintr-un total de 71, 

adică 46,47%) și abilitațile de utilizare a instrumentelor IT&C (27 de respondenți dintr-un total 

de 71, adică 38,02%). De asemenea, experiența anterioară (activități extracurriculare, practică, 

voluntariat, experiența în câmpul muncii) a fost evaluată de 23 din 71 (32,39%) respondenți cu 

punctaj maxim 5 – extrem de important, iar alți 20 din 71 (28,16%) au evaluat cu punctaj 4 din 

maxim 5 acest aspect. Diploma de absolvire a studiilor superioare, la rândul sau, a fost evaluată 

de 20 din 71 (28,16%) cu punctaj maxim, iar 15 din 71 (21,12%) cu punctaj 4 din 5. Ierarhizând 

răspunsurile cu punctaj 4 și 5 (din maxim 5) cumulate, avem următoarea situație. Abilitățile de 

comunicare (57 din 71) și cele de utilizarea a instrumentelor IT&C (52 din 71) au fost 

considerate cele mai importante aspecte, urmate de experiența anterioară (43 din 81, adică 

53,08%). În continuare 35 din 71 de respondenți (adică 49,29%) au considerat diploma de 

absolvire a studiilor superioare, iar 33 din 71 (adică 46,47%) cunoștințele de limbi străine. 
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Figura nr. A.3.4. 

În ceea ce privește alte trei aspecte sau abilități/competente necesare, specifice domeniului de 

activitate al firmei propuse de respondenți (a se vedea Figura nr. A.3.4.), cele mai indicate au 

fost: spirit de echipa (13 din 71, adică 18,30%), disponibilitatea pentru sarcini suplimentare (7 

din 71, adică 9,85%), creativitate (6 din 71, adică 8,45%), cunoștințe tehnice și legislative, 

responsabilitate (5 respondenți din 71, adică 7,04%). Alte aspecte sau abilități/competente 

necesare invocate de către firmele din sectorul servicii au fost: abilitați de comunicare, răbdarea, 

rezistența la stres, adaptabilitate, deschidere la nou, atenție la detalii,  diverse atestate, diverse 

abilități tehnice etc. 
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Figura nr. A.3.5. 

În urma evaluării importanței unor competențe pentru absolvenții programelor de licență și 

master în vederea integrării în cadrul companiei din care fac parte (a se vedea Figura nr. A.3.5.), 

respondenții au considerat „extrem de importante” următoarele (în ordinea numărului de 

răspunsuri): preocuparea pentru calitate (51 din 70, adică 72,85%), comportament etic (47 din 

70, adică 67,14%), capacitatea de a lucra în echipă (43 din 70, adică 61,42%), abilitatea de 

comunicare interpersonală, capacitatea de a aplica cunoștințele practice (38 din 70, adică 

54,28%), abilitatea de a lucra independent (31 din 70, adică 44,28%), analiză și sinteză (30 din 

70, adică 42,85%), creativitate (29 din 70, adică 41,42%), abilitatea de a utiliza sistemele 

informatice (27 din 70, adică 38,57%), gândire critică (17 din 70, adică 24,28%), spirit 

antreprenorial  și cunoașterea limbilor străine (10 din 70, adică 14,28%). 
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Figura nr. A.3.6. 

La întrebarea 6. „Care sunt acele atitudini/comportamente care îl recomandă pe candidat 

în vederea angajării si integrării în cadrul companiei dvs.?” (a se vedea Figura nr. A.3.6.) s-

au înregistrat în principal următoarele răspunsuri (în ordinea numărului de răspunsuri cu punctaj 

maxim): spirit de echipă, eficacitate (53 din 71, adică 74,65%), orientare către client (50 din 71, 

adică 70,42%), inițiativa (48 din 71, adică 67,61%), orientare către rezultate, perseverență (45 

din 71, adică 63,38%), proactivitate (35 din 71, adică 49,30%), acceptarea criticii (28 din 71, 

adică 39,44%) și inovație (26 din 71, adică 36,62%). 
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Figura nr. A.3.7. 

La întrebarea 7. „În anul precedent  compania dvs. a finanțat activități de instruire 

suplimentară pentru angajați în scopul îmbunătățirii calificării și competențelor acestora 

conform cerințelor postului?” doar 36% dintre respondenți au răspuns „DA” (a se vedea Figura 

nr. A.3.7.).  

 

Figura nr. A.3.8. 



 

 

Pa
ge

39
 

Din răspunsurile la întrebarea 8. „Cât durează programul de pregătire (induction  

onboarding) a tinerilor absolvenți recrutați pentru compania dvs?” (a se vedea Figura nr. 

A.3.8.) reiese că acest proces are loc cu precădere într-o perioadă de până la 30 zile (29,58% o 

perioadă de 2-7 zile, respectiv 45,07% o perioadă de 7-30 de zile). Doar 4 firme (5,63%) dintre 

respondenți au un program de pregătire mai lung de 90 de zile.  

 

 

Figura nr. A.3.9. 

Referitor la recomandările făcute universităților în ceea ce privește pregătirea studenților în 

vederea alinierii curriculei la cerințele și realitățile pieței muncii (a se vedea Figura nr. A.3.9.), 

cele mai multe răspunsuri au considerat extrem de importantă învățarea cu exemple practice de 

la oameni din business (participări ale acestora la seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive) și 

utilizarea de exerciții practice, aplicate la curs care sa susțină partea teoretica (studii de caz, 

jocuri de rol etc) (42 din 70, adică 60,00%). De asemenea, dezvoltarea abilităților de utilizare a 

sistemelor informatice și dezvoltarea spiritului antreprenorial (36, respectiv 31 din 70, adică, 

aproximativ 51,42% (44,28%) fiecare) au fost considerate ca fiind extrem de importante. Cele 
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mai multe voturi de punctaj 4 din 5 le-au obținut următoarele: extinderea duratei perioadei de 

practica in special pentru ciclul licență (26 opțiuni), dezvoltare competente limbi străine (25 

opțiuni) și experiențe internaționale (Erasmus, Work and Travel etc) (23 opțiuni).  

 

 

Figura nr. A.3.10. 

Cu privire la cum poate colabora în mod real compania respondenților cu universitățile în 

formarea viitorilor specialiști în domeniu (a se vedea Figura nr. A.3.10.), majoritatea 

răspunsurilor susțin organizarea de stagii de practică/internship (51 din 71, adică 71,83%) și 

organizarea și participarea la evenimente (vizite la angajatori / mese rotunde / ateliere / 

workshop-uri) pentru facilitarea cunoștințelor practice (35 din 71, adică 49,30%). De asemenea, 

cu număr de opțiuni relativ egale (26-28): organizarea și participarea la evenimente pentru 

promovarea / informarea studenților despre stagii de practică; mentorat pentru studenți; 

susținerea unor programe de recrutare în cadrul companiei. Surprinzător, acordarea de burse de 

merit studenților este indicată ca modalitate reală de colaborare cu universitățile în formarea 

viitorilor specialiști în domeniu de doar 13 firme (18,31% din total). 
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Figura nr. A.3.11. 

 

Referitor la îmbunătățirile considerate relevante pentru a adapta sistemul de învățământ nevoilor 

companiei respondenților, majoritatea (37 din 71, adică 52,11%) au menționat accentul pe 

abilități practice si pe activități practice ca fiind cel mai relevant (a se vedea Figura nr. A.3.11.). 

 

2.4. Analiza „Chestionarului pentru identificarea nevoilor 

angajatorilor ce ar putea fi abordate mai clar în cadrul 

curriculei universitare” din punct de vedere al experienței pe 

piață 
 

Prezenta analiză vizează analiza organizațiilor implicate în sondaj din prisma experienței pe piață 

a respondenților. 
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Chestionarul analizat a fost structurat în 2 secțiuni: 

A. Date de identificare - secțiunea cuprinde întrebările 1-3. 

B. Recrutarea personalului - secțiunea cuprinde întrebări 4-11. 

În continuare sunt analizate punctual răspunsurile furnizate pentru fiecare dintre întrebările 

cuprinse în secțiunile A și B.  

 

Repartizarea respondenților în funcție se experiența pe piață se prezintă în fig. 1.  

 

 

 

Avem astfel: 28 de răspunsuri care menționează vechime sub 1 an, 17 răspunsuri care 

menționează vechime între 1 și 5 ani și 86 de raspunsuri care menționează vechime mai mare de 

5 ani. 

În ceea ce privește domeniul de activitate al companiilor (întrebarea nr. 2 - Care este domeniul 

de activitate al companiei dumneavoastră?), se constată preponderența angajatorilor din zona 

serviciilor (73%), serviciile descrise fiind însă diferite pentru le putea separa în categorii, deși se 

observă o majoritate a firmelor care activează în domeniul financiar-bancar și al asigurărilor. 
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Domeniul producției deține un procent de 23% din totalul respondenților, numărul cel mai mare 

al acestora fiind înregistrată în categoria firmelor cu o vechime < 1 an pe piață (42,85% la 

nivelul acestei categorii de firme), după cum se poate observa în fig. 2.  

 

 

 

În ceea ce privește întrebarea 3. ”Care este numărul curent de angajați al companiei dvs.?” 

se observă că 72 de firme au maxim 9 angajați (54,96%), numărul fiind determinat de etapa de 

evoluție în care se află compania la data sondajului. Doar companiile care au o vechime mai 

mare de 5 ani pe piața au peste 50 de angajați în cadrul firmei, reprezentând un procent de 51% 

în cadrul categoriei sale și 33,58% pe total companii.  

Trebuie subliniat faptul că anumite domenii de activitate din România beneficiază și de anumite 

facilități fiscale cu privire la impozitele și contribuțiile legate de salarii, cum sunt firmele din 

domeniul IT și domeniul turismului, domenii importante al economiei românești, și nu numai. 

 

Fig. 3. Care este numărul curent de angajați al companiei dvs.? 
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Întrebările din secțiunea B vizează o serie de elemente care sunt luate în considerare de către 

angajatori atunci când fac recrutări: abilități, competențe, atitudini și comportamente, durata de 

integrare a unui angajat nou în companie, dar sondează și modul în care companiile evaluează 

nivelul de pregătire al tinerilor absolvenți de studii superioare la integrarea pe piața muncii și 

propun soluții de îmbunătățire a situației actuale. 

Întrebările au fost variate și au avut fie variante multiple de răspuns, fie variantă unică de 

răspuns, însă au existat și întrebări cu răspunsuri deschise tocmai pentru a încuraja exprimarea 

liberă a aspectelor/elementelor/nevoilor pe care angajatorii le consideră importante cu privire la 

selectarea unui angajat și nivelul de pregătire teoretică și practică a acestuia. 

Secțiunea B. Întrebarea 4. Cât de importante sunt următoarele aspecte pentru procesul de 

recrutare în cadrul companiei dvs.: 

• Diploma de absolvire a studiilor superioare; 

• Experiența anterioară (activități extracurriculare, practică, voluntariat, experiență 

în câmpul muncii); 
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• Abilitați de comunicare; 

• Abilitați de utilizare a instrumentelor IT&C; 

• Cunoștințe de limbi străine. 

Pe segmentul de vechime < 1 an (Fig.4.):  

 Unul dintre respondenți a refuzat să răspundă la această întrebare.  

 În ceea ce privește existența diplomei de absolvire a studiilor superioare, se observă că 

aceasta are o importanță medie (10 respondenți), doar 6 respondenți (22,22%) consideră 

acest aspect extrem de important.  

 În ceea ce privește experiența anterioară (activități extracurriculare, practică, voluntariat, 

experiență în câmpul muncii), 62,96% consideră acest aspect extrem de important.  

 În legătură cu abilitățile de comunicare, 13 respondenți le consideră extrem de importante, 

reprezentând 48,14%, și doar 1 respondent (3,70%) consideră aceste abilități deloc 

importante. Abilitățile de utilizare a instrumentelor IT&C au o importanță medie și peste 

medie pentru 92,59% dintre respondenți, astfel: 7 respondenți (25,92%) au acordat nota 

3/mediu, 9 respondenți (33,33%) au acordat nota 4/important și 9 respondenți (33,33%) au 

acordat nota 5/extrem de important. Aceste rezultate se bazează pe faptul că la ora actuală 

tehnologia și instrumentele IT au ajuns să fie utilizate în toate domeniile de activitate ale 

economiei naționale.  

 Cât privește cunoștințele de limbi străine, acestea nu sunt considerate atât de importante 

comparativ cu celelalte abilități, ca urmare a specificului afacerilor, doar 3 respondenți 

(11,11%) considerându-le extrem de importante. Majoritatea respondenților, reprezentată de 

44,44% - 12 persoane, consideră această abilitate ca avânt o importanță medie.  
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Pe segmentul companiilor cu vechime în piață între 1 și 5 ani (Fig.5.): 

 angajatorii de absolvenți au accentuat importanța experienței anterioare a persoanelor recent 

angajate sau a angajaților pe care ii vizează. Astfel, 47% dintre respondenți au exprimat că 

experiența anterioară are o importanță și 41% au fost de acord cu afirmația conform căreia 

experiența de lucru reprezintă un avantaj esențial pentru noii recruți, alocându-i o importanță 

peste medie.  

 O importanță peste medie a fost atribuită și abilităților de comunicare (76%), precum și 

competențelor IT&C (47%).  

 De asemenea, dovedirea unei calificări prin deținerea unei diplome de absolvire a studiilor 

superioare reprezintă un alt criteriu luat în considerare în procesul de recrutare, 35% dintre 

respondenți alocându-i o importanță semnificativă, în timp ce pentru 41% dintre respondenți 

are o însemnătate medie în decizia de angajare. 
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Se poate concluziona faptul că mediul economic are nevoie de persoane cu aptitudini și 

cunoștințe bine dezvoltate, cu studii superioare absolvite, abilități dezvoltate de comunicare, 

inclusiv de comunicare într-o limbă străină, precum și competențe din sfera IT&C la un nivel 

ridicat. 

Pe segmentul companiilor cu vechime peste 5 ani (Fig.6.): 

 majoritatea respondenților au considerat importante abilitățile identificate în cadrul 

proiectului.  
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 În ceea ce privește existența diplomei de absolvire a studiilor superioare, se observă că 

aceasta are o importanță extrem de mare (42 de respondenți, reprezentând 48,84%), doar 3 

respondenți (3,48%) consideră acest aspect deloc important.  

 În ceea ce privește experiența anterioară (activități extracurriculare, practică, voluntariat, 

experiență în câmpul muncii), 34,88% consideră acest aspect extrem de important.  

 În legătură cu abilitățile de comunicare 51 respondenți le consideră extrem de importante, 

reprezentând 59,30%, și doar 1 respondent (1,16%) consideră aceste abilități deloc 

importante. 

 Abilitățile de utilizare a instrumentelor IT&C au o importanță peste medie pentru 74 dintre 

respondenți (85,04%), astfel: 37 respondenți (43,02%) au acordat nota 4/important și 37 

respondenți (43,02%) au acordat nota 5/extrem de important. Aceste rezultate se bazează pe 

faptul că la ora actuală tehnologia și instrumentele IT au ajuns să fie utilizate în toate 

domeniile de activitate ale economiei naționale.  

 Cât privește cunoștințele de limbi străine, acestea sunt considerate la fel de importante 

comparativ cu celelalte abilități, ca urmare a specificului afacerilor, 17 respondenți (19,77%) 

considerându-le extrem de importante. Majoritatea respondenților, reprezentată de 37,20% - 

32 persoane, consideră această abilitate ca avânt o importanță peste medie (acordând nota 4).  

Secțiunea B. Întrebarea 5. Vă rugăm să specificați minim alte trei aspecte sau 

abilități/competente necesare, specifice domeniului de activitate al firmei:  
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La această întrebare deschisă prin care s-a dorit identificarea unor competențe specifice pentru 

fiecare companie care a completat chestionarul, la nivelul firmelor au fost înregistrate un număr 

de 101 răspunsuri (din 131 de respondenți), rata de non-răspuns fiind cea mai mare la firmele cu 

vechime peste 5 ani.  

În figura de mai jos (Fig.7.), se pot observa unele dintre competențele și abilitățile solicitate de 

către angajatori pentru resursele umane implicate în derularea activităților, majoritatea fiind din 

categoria abilitărilor sociale, cele tehnice și de specialitate fiind în număr redus. O singură 

abilitate, și anume, munca în echipă ocupă cea mai importantă poziție pentru toți respondenții, 

indiferent de segmentul de vechime al companiei pe care o reprezintă. 

 

 

 

 

Fig. 7. Aspecte sau abilități/competențe necesare angajatului 
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Secțiunea B. Întrebarea 6. Vă rugăm să evaluați gradul de importanță a următoarelor 

competențe pentru absolvenții programelor de licență și master, în vederea integrării în 

cadrul companiei din care faceți parte: (1=Deloc important, 5=extrem de important): 

• Creativitate 

• Analiză și sinteză 

• Gândire critică 

• Abilitatea de comunicare interpersonală 

• Capacitatea de a lucra în echipă 

• Abilitatea de a lucra independent 

• Preocuparea pentru calitate 

• Comportament etic 

• Cunoașterea limbilor străine 

• Abilitatea de a utiliza sistemele informatice 

• Spirit antreprenorial 

• Capacitatea de a aplica cunoștințele practice 

 

 

Pe segmentul de vechime < 1 an (Fig.8.):  
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 După cum se poate observa în Fig. 8, capacitatea de a lucra în echipă și preocuparea pentru 

calitate înregistrează o majoritate de 76,92% fiecare, astfel 20 de respondenți din totalul de 

28 considerându-le ca fiind competențe extrem de importante.  

 La polul opus se află competența de cunoaștere a limbilor străine, pentru care numai 2 

respondenți (7,69%) i-a acordat punctajul 5, evaluând-o ca fiind o competență extrem de 

importantă.  

Pe segmentul companiilor cu vechime în piață între 1 și 5 ani (Tab.1., Fig. 9.): 
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 Analiza răspunsurilor furnizate de către companiile cu o vechime pe piață între 1 și 5 ani 

pentru această întrebare evidențiază faptul că angajatorii de tineri absolvenți acordă o 

importanță peste medie pentru 9 dintre cele 12 competențe listate (top-down în tab. 1): 

Tab. 1. Importanța competențelor pentru angajatori 

Cunoașterea limbilor străine 24% 

Spirit antreprenorial  35% 

Abilitatea de a utiliza sistemele informatice 47% 

Abilitatea de a lucra independent 53% 

Analiză și sinteză 65% 

Gândire critică 71% 

Abilitatea de comunicare interpersonală 71% 

Comportament etic 76% 

Capacitatea de a aplica cunoștințele practice 76% 

Creativitate 82% 

Capacitatea de a lucra în echipă 88% 

Preocuparea pentru calitate 94% 

 

 Se remarcă, de asemenea un interes ridicat pentru competențe din domeniul It&C (47%).  

 Plaja largă de competențe pe care angajatorii le așteaptă de la tinerii absolvenți în vederea 

unei decizii de recrutare poate fi corelată cu așteptări ridicate pe care angajatorii le au cu 

privire la performanța profesională a viitorului angajat și la atingerea obiectivelor setate. Pe 

cale de consecință, putem considera că prin programe de învățare la locul de muncă 

organizate pe durata studiilor superioare, toate competențele și abilitățile pe angajatorii le 

caută la un potențial angajat pot fi dezvoltate/dobândite de tinerii absolvenți. 
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 Din Fig. 9. de mai jos se pot observa intensitățile importanței acordate fiecărei dintre cele 12 

competențe enumerate în cadrul întrebării 6: 
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Pe segmentul companiilor cu vechime peste 5 ani (Fig.10.): 

 Pentru companiile cu experiență mai mare de 5 ani, după cum se poate observa în fig. 10, 

comportamentul etic este considerat cea mai importantă competență pentru 70 de respondenți 

(81,40%).  

 A doua competență ca și importanță este preocuparea pentru calitate, cu un număr de 65 de 

respondenți care o apreciază ca fiind extrem de importantă.  
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Secțiunea B. Întrebarea 7. Care sunt acele atitudini/comportamente care îl recomandă pe 

candidat în vederea angajării și integrării în cadrul companiei dvs.? (variante multiple de 

răspuns) 

Pe segmentul de vechime < 1 an (Tab.2., Fig. 11.):  

 Se observă că numărul cel mai mare de respondenți consideră inițiativa și perseverența (la 

punctaj egal) cele mai importante recomandări pentru noii angajați, cu 22 de respondenți din 

total de 27 (81,48%).  

 La polul opus de află competențele care înregistrează 3,70% din răspunsuri (1 respondent) – 

adaptabilitate (Fig. 11).  

Tab. 2. Care sunt acele atitudini/comportamente care îl recomandă pe candidat în vederea angajării și 

integrării în cadrul companiei dvs.? (variante multiple de răspuns) – vechime < 1 an 

 

Acceptarea criticii 10 

Adaptabilitate 1 

Eficacitate 19 

Inițiativa 22 

Inovație 17 

Orientare către client 20 

Orientare către rezultate 16 

Perseverență 22 

Proactivitate 19 

Spirit de echipă 24 
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Pe segmentul companiilor cu vechime în piață între 1 și 5 ani (Fig. 12.): 

 Angajatorii de tineri absolvenți din această categorie acordă credibilitate în vederea angajării 

candidaților orientați deopotrivă către obținerea de rezultate și către clienți, celor cu spirit de 

inițiativă și care au dovedit că pot lucra în echipă și au desfășurat activități într-un mod 

eficace. 
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Pe segmentul companiilor cu vechime peste 5 ani (Tab.3., Fig. 13.): 

 Se observă că numărul cel mai mare de respondenți consideră spiritul de echipă ca fiind cea 

mai importantă recomandare pentru noii angajați, cu 67 de respondenți din totalul de 87 

(77,01%), urmată îndeaproape de  eficacitate (66 respondenți = 75,86%).  

 La polul opus se află competențele care înregistrează 2,30% din răspunsuri (2 respondenți): 

adaptabilitatea.  

Tab. 3. Care sunt acele atitudini/comportamente care îl recomandă pe candidat în vederea angajării și 

integrării în cadrul companiei dvs.? – vechime > 5 ani 

Acceptarea criticii 30 

Adaptabilitate 2 

Eficacitate 66 

Inițiativa 62 

Inovație 27 

Orientare către client 63 

Orientare către rezultate 63 

Perseverență 61 

Proactivitate 57 

Spirit de echipă 67 
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Secțiunea B. Întrebarea 8. În anul precedent, compania dvs. a finanțat activități de 

instruire suplimentară pentru angajați în scopul îmbunătățirii calificării și competențelor 

acestora conform cerințelor postului? 

Pe segmentul de vechime < 1 an (Fig. 14.):  

 După cum se observă în fig. 14, doar 27% dintre respondenți au declarat că au finanțat 

activități de instruire suplimentară pentru angajații acestora în scopul îmbunătățirii calificării 

și competențelor acestora.  

 Această valoare trebuie substanțial majorată, deși companiile mici nu dețin bugetul necesare 

pentru investirea în formarea angajaților.  

27%

73%

Fig. 14. În anul precedent, compania dvs. a finanțat 
activități de instruire suplimentară pentru angajați în 

scopul îmbunătățirii calificării și competențelor 
acestora conform cerințelor postului? - vechime < 1 

an

D
a

 

Pe segmentul companiilor cu vechime în piață între 1 și 5 ani (Fig. 15.): 

 Se remarcă faptul că doar 18% dintre cei 17 angajatori analizați au finanțat programe de 

formare pentru îmbunătățirea competențelor angajaților astfel încât aceștia să performeze din 

punct de vedere profesional pe postul alocat în cadrul companiei. 
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Pe segmentul companiilor cu vechime peste 5 ani (Fig. 16.): 

 După cum se observă în fig. 16, 69% dintre companiile cu vechime peste 5 ani au declarat că 

au finanțat activități de instruire suplimentară pentru angajații acestora în scopul 

îmbunătățirii calificării și competențelor acestora.  
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Secțiunea B. Întrebarea 9. Cât durează programul de pregătire (induction, onboarding) a 

tinerilor absolvenți, recrutați pentru compania dvs? 

Pe segmentul de vechime < 1 an (Fig. 17.):  

 În ceea ce privește durata programului de inserție a noului angajat în cadrul companiilor cu 

vechime mai mică de 1 an (inclusiv formarea acestuia la locul de muncă), majoritatea 

respondenților care reprezintă 53% (14 persoane din 27) consideră că perioada cuprinsă între 

7 și 30 de zile este durata optimă.  

 Este interesant de subliniat faptul că doar 1 respondent (4%) ia în calcul o perioadă mai mare 

de 30 de zile pentru inserție/formare.  

 

 

 

Pe segmentul companiilor cu vechime în piață între 1 și 5 ani (Fig. 18.): 

 47% dintre companiile cu vechime pe piață între 1 și 5 ani au răspuns că durata de pregătire 

la nivel intern a unui nou angajat pentru preluarea postului este destul de lungă (7-30 zile).  

 Doar 29% dintre respondenți au o durată minimă de pregătire, care face posibilă integrarea 

automată pe noul post a angajatului.  
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 În aceste condiții, se poate concluziona faptul că o proporție ridicată a tinerilor absolvenți nu 

se pot integra imediat în companie și pe postul pentru care au fost angajați. 

 

 

 

Pe segmentul companiilor cu vechime peste 5 ani (Fig. 19.): 

 În ceea ce privește durata programului de inserție a noului angajat în cadrul companiei 

(inclusiv formarea acestuia la locul de muncă), majoritatea respondenților care reprezintă 

39,53% (34 de persoane din 86) consideră că perioada cuprinsă între 7 și 30 de zile este 

durata optimă.  

 Este interesant de subliniat faptul că 2 respondenți (2,32%) iau în calcul o perioadă mai mare 

de 1 an de zile pentru inserție/formare.  
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Secțiunea B. Întrebarea 10. Ce recomandări ați face universităților în ceea ce privește 

pregătirea studenților în vederea alinierii curriculei la cerințele și realitățile pieței muncii? 

(1=Deloc important, 5=extrem de important): 

• Dezvoltare spirit antreprenorial 

• Inteligența emoțională 

• Experiențe internaționale (Erasmus, Work and Travel etc) 

• Dezvoltare abilități de a utiliza sistemele informatice 

• Dezvoltare competente limbi străine 

• Extinderea duratei perioadei de practică în special pentru ciclul licență 

• Exerciții practice, aplicate la curs care să susțină partea teoretică (studii de caz, 

jocuri de rol etc.) 

• Învățare cu exemple practice de la oameni din business (participări ale acestora la 

seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive) 

vine în completarea întrebărilor anterioare și are drept obiectiv implicarea companiilor în 

procesul de pregătire educațională a studenților – viitori angajați. Este de remarcat faptul că 

angajatorii și instituțiile de învățământ superior trebuie să colaboreze strâns pentru ca 
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următoarele generații de absolvenți să fie pregăti corespunzător pentru piața muncii, atât din 

perspectiva hard skills și soft skills, cât și în ceea ce privește punerea în practică a noțiunilor 

teoretice într-o manieră eficace și generatoare de valoare pentru angajator. 

Pe segmentul de vechime < 1 an (Tab.4 și Fig. 20.):  

 Recomandarea „Învățare cu exemple practice de la oameni din business (participări ale 

acestora la seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive)” înregistrează cel mai mare număr de 

răspunsuri din categoria extrem de important, fiind selectată de către 21 dintre respondenți, 

cu o cotă de 77,77%. 

 La polul opus se află „Experiențe internaționale (Erasmus, Work and Travel etc.)” cu un 

număr de 7 respondenți (25,92%) care o consideră ca fiind o recomandare extrem de 

importantă.  

Tab. 4. Ce recomandări ați face universităților în ceea ce privește pregătirea studenților în vederea alinierii 

curriculei la cerințele și realitățile pieței muncii? (1=Deloc important, 5=extrem de important) – vechime < 1 

an 
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Pe segmentul companiilor cu vechime în piață între 1 și 5 ani (Tab.5, Fig. 21.): 

 În Fig. 21. pot fi observate cele 8 propuneri de recomandări în cadrul acestei întrebări și 

nivelul de importanță atribuit fiecăreia dintre ele de către cei 17 respondenți. 
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 Totodată, se constată faptul că învățarea prin intermediul stagiilor de practică (76%), prin 

intermediul exemplelor practice aplicate la curs (82%), precum și prin mentorat din partea 

oamenilor de afaceri sau sesiuni interactive cu aceștia (82%) astfel încât studenții să aibă 

contact direct cu mediul economic, se disting ca recomandări ale companiilor mici, cu 

vechime în piață între 1-5 ani pentru instituțiile de învățământ superior în vederea 

îmbunătățirii calității resurselor umane / viitorilor absolvenți. 

Tab. 5. Ce recomandări ați face universităților în ceea ce privește pregătirea studenților în vederea 

alinierii curiculei la cerințele și realitățile pieței muncii? - vechime 1-5 ani 

Dezvoltare competente limbi straine 
 

65% 

Experiente internationale (Erasmus, Work and Travel etc) 71% 

Dezvoltare spirit antreprenorial 76% 

Inteligenta emotionala 76% 

Dezvoltare abilitati de a utiliza sistemele informatice 76% 

Extinderea duratei perioadei de practica in special pentru ciclul licenta 76% 

Exercitii practice, aplicate la curs care sa sustina partea teoretica 

(studii de caz, jocuri de rol etc) 

82% 

Invatare cu exemple practice de la oameni din business (participari 

ale acestora la semnarii, workshop-uri, sesiuni interactive) 

82% 

Pe segmentul companiilor cu vechime peste 5 ani (Tab.6, Fig. 22.): 

 Recomandarea „Învățare cu exemple practice de la oameni din business (participări ale 

acestora la seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive)” înregistrează cel mai mare număr de 

răspunsuri din categoria extrem de important, fiind selectată de către 54 dintre respondenți, 

cu o cotă de 63,53%. 

 La polul opus se află ”Inteligența emoțională”, ”Experiențe internaționale (Erasmus, Work 

and Travel etc.)” și ”Dezvoltare competențe limbi străine” cu un număr de 24 respondenți 

(28,24%) care o consideră ca fiind o recomandare extrem de importantă.  

Tab. 6. Ce recomandări ați face universităților în ceea ce privește pregătirea studenților în vederea 

alinierii curriculei la cerințele și realitățile pieței muncii? (1=Deloc important, 5=extrem de important) – 

vechime > 5 ani 
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Secțiunea B. Întrebarea 10. Cum poate colabora în mod real compania dumneavoastră cu 

universitățile în formarea viitorilor specialiști în domeniu? (variante multiple de răspuns): 

Pe segmentul de vechime < 1 an (Fig. 23.):  

 Angajatorii din această categorie și-au exprimat deschiderea de a colabora cu universitățile 

pentru formare viitorilor absolvenți, prin toate opțiunile propuse prin chestionar, și anume: 

• Organizarea de stagii de practică/internship – 19 respondenți (70,37%) 

• Organizarea și participarea la evenimente (vizite la angajatori/mese 

rotunde/ateliere/workshop-uri) pentru facilitarea cunoștințelor practice - 10 respondenți, 

reprezentând 37,04% 

• Organizarea și participarea la evenimente pentru promovarea / informarea studenților 

despre stagii de practică – 14 respondenți, reprezentând 51,85% 

• Mentorat pentru studenți – 10 respondenți, reprezentând 37,04% 

• Acordarea de burse de merit studenților - 7 respondenți, reprezentând 25,93% 

• Susținerea de programe de recrutare în cadrul companiei - 8 respondenți, reprezentând 

29,63% 

 

Pe segmentul companiilor cu vechime în piață între 1 și 5 ani (Fig. 24.): 

 Sunt identificate modalitățile preferate ale companiilor din această categorie în ceea ce 

privește colaborarea cu instituțiile de învățământ superior în vederea îmbunătățirii calității 

profesionale a viitorilor absolvenți. 
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 Este de remarcat faptul că organizarea de stagii de practică/internshipuri rămâne modalitatea 

de colaborare optimă între companii și mediul universitar din perspectiva acestor 

respondenți. 

 Coroborate, răspunsurile la întrebările 9 și 10 accentuează învățarea prin elemente cu 

aplicabilitate practică, importanța derulării de stagii de practică  și organizarea de evenimente 

de recrutare direct in companiile pentru care instituțiile de învățământ pregătesc noi generații 

de absolvenți. 

 

Pe segmentul companiilor cu vechime peste 5 ani (Fig. 25.): 
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 Angajatorii și-au exprimat deschiderea de a colabora cu universitățile pentru formarea 

viitorilor absolvenți, prin toate opțiunile propuse prin chestionar, și anume: 

 Organizarea de stagii de practică/internship 71 respondenți - 82,56% 

 Organizarea și participarea la evenimente (vizite la 

angajatori/mese rotunde/ateliere/workshop-uri) pentru 

facilitarea cunoștințelor practice 

41 respondenți - 47,67% 

 Organizarea și participarea la evenimente pentru promovarea / 

informarea studenților despre stagii de practică 

39 respondenți - 45,35% 

 Mentorat pentru studenți 41 respondenți - 47,67% 

 Acordarea de burse de merit studenților 15 respondenți - 17,44% 

 Susținerea de programe de recrutare în cadrul companiei 4 respondenți - 4,65% 
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Secțiunea B. Întrebarea 11. Ce îmbunătățiri considerați relevante pentru a adapta sistemul 

de învățământ nevoilor companiei dumneavoastră?  

 

 

După cum se observă în figura de mai sus, 105 dintre respondenți au oferit recomandări pentru 

îmbunătățirea sistemului de învățământ în vederea adaptării acestuia la nevoile angajatorilor 

participanți la sondaj. Principalele recomandări acordate se referă la dezvoltarea activităților 

practice și adaptarea acestora la tendințele pieței.  

 

 

 



 

 

Pa
ge

71
 

 

2.5. Concluzii 

Pe segmentul de vechime < 1 an 

Principalele concluzii schițate din evaluarea răspunsurilor acordate de companiile care au o 

vechime pe piață mai mică de 1 an sunt următoarele: 

• Companiile cu vechime mică pe piață au un număr redus al angajaților. 

• Experiența anterioară (activități extracurriculare, practică, voluntariat, experiență în câmpul 

muncii) este considerată principala abilitate vizată în vederea angajării noilor angajați. 

• Seriozitatea a fost numită ca fiind cea mai importantă competență solicitată de angajatori 

pentru derularea activităților companiei. 

• Capacitatea de a lucra în echipă și Preocuparea pentru calitate sunt abilitățile care trebuie 

urmărite pentru absolvenții studiilor universitare de licență și master. 

• Inițiativa și Perseverența sunt cele mai importante recomandări pentru noii angajați.  

• Majoritatea companiilor (peste 70%) nu investesc în formarea continuă a angajaților.  

• Peste 70% dintre respondenți și-au exprimat deschiderea de a colabora cu universitățile 

pentru formare viitorilor absolvenți prin organizarea de stagii de practică/internship. 

• Principalele recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ în vederea adaptării 

acestuia la nevoile angajatorilor participanți la sondaj acordate se referă la dezvoltarea 

activităților practice și adaptarea acestora la tendințele pieței. 

 

Pe segmentul companiilor cu vechime în piață între 1 și 5 ani: 

Principalele concluzii schițate din evaluarea răspunsurilor acordate de companiile care au o 

vechime pe piață între 1 și 5 ani sunt următoarele: 

• Se evidențiază importanța învățării prin elemente cu aplicabilitate practică, importanța 

derulării de stagii de practică și organizarea de evenimente de recrutare direct in companiile 

pentru care instituțiile de învățământ pregătesc noi generații de absolvenți. 

• Se recomandă îmbunătățiri în aceste arii pentru a adapta sistemul de învățământ la nevoile 

reale ale companiilor care au răspunsul la chestionarul analizat în prezentul document. 
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Pe segmentul companiilor cu vechime peste 5 ani: 

Principalele concluzii schițate din evaluarea răspunsurilor acordate de companiile care au o 

vechime pe piață mai mare de 5 an sunt următoarele: 

• Majoritatea companiilor (peste 60%) investesc în formarea continuă a angajaților și au un 

număr mare de angajați. 

• Abilitățile de comunicare sunt considerate principalele abilități vizate în vederea angajării 

noilor angajați. 

• Comportamentul etic este abilitatea care trebuie urmărită pentru absolvenții studiilor 

universitare de licență și master. 

• Spiritul de echipă, urmat de eficacitate, sunt cele mai importante recomandări pentru noii 

angajați.  

• Peste 80% dintre respondenți și-au exprimat deschiderea de a colabora cu universitățile 

pentru formare viitorilor absolvenți prin organizarea de stagii de practică/internship. 

• Principalele recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ în vederea adaptării 

acestuia la nevoile angajatorilor se referă la dezvoltarea activităților practice și adaptarea 

acestora la tendințele pieței. 

 

2.6. Analiza integrată a „Chestionarului pentru identificarea 

nevoilor angajatorilor ce ar putea fi abordate mai clar în 

cadrul curriculei universitare”  

 

La acest chestionar au răspuns 131 de respondenți (antreprenori și manageri) din firme din 

sectoarele producție (22 firme, adică 16,79%), servicii (71 firme, adică 54,19%), industria 

financiar-bancară (38 de respondenți șefi de unității și divizii din rețeaua OTP Bank România, 

adică 29% din eșantion), din toată țara, dar preponderent din regiunea Nord Est și Sud Est (peste 

80%).  

Chestionarul a fost completat online și pe format hârtie în perioada mai – iulie 2019. 
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 Din perspectiva experienței companiei pe piață, eșantionul se structurează după cum 

urmează: 66,65% cu o vechime de peste 5 ani, 21,37% cu o vechime mai mică de 1 an și 

12,98% cu o vechime de 1-5 ani (a se vedea Figura nr. 1).  

 De asemenea, din perspectiva numărului de angajați, eșantionul se structurează după 

cum urmează: 54,96% sub 9 angajați, 33,59% cu peste 50 de angajați și 11,45% cu un 

număr de angajați între 10 și 49 (a se vedea Figura nr. 2). 

 

Figura nr. 1 

 

Figura nr. 2 

 La întrebarea nr. 3 „Cât de importante sunt următoarele aspecte pentru procesul de 

recrutare în cadrul companiei dvs.?” (a se vedea Figura nr. 3) angajatorii au considerat 

extrem de importante: 
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Abilități de comunicare (71 din 131, adică 57,19%), experiența anterioară (activități 

extracurriculare, practica, voluntariat, experiența în câmpul muncii) (50 din 131 (38,16%) și 

diploma de absolvire a studiilor superioare (49 din 131, adică 37.40%). Surprinzător, pe ultimul 

loc ca opțiuni au fost considerate cunoștințele de limbi străine (21 din 131, adică 16%).  

Ținând cont de aceste rezultate, putem deduce faptul că e nevoie ca tinerii absolvenții să aibă 

posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare pe parcursul facultății. În acest sens, 

recomandăm ca la cursuri și seminarii aceștia să aibă ocazia de a prezenta liber diverse teme, 

proiecte, analize etc, utilizând inclusiv materiale multimedia. Tutorii de an ar trebui să le 

recomande și lecturi și cursuri de dezvoltare personală. În aceeași ordine de idei, trebuie pus 

accent tot mai mult pe stagiile de practică, atât cele obligatorii din programa universitară, cât și 

cele asumate facultativ. Pentru acest lucru, tutorii de an ar trebui să asigure și  să recomande 

oportunități de stagii de practică și internship pentru studenți. Totodată, răspunsurile la 

chestionar ne dovedesc faptul că angajatorii apreciază pregătirea universitară, prin considerarea 

diplomelor de absolvire a studiilor superioare relevante în procesul de recrutare. 

 

Figura nr. 3 
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 În ceea ce privește alte trei aspecte sau abilități/competente necesare, specifice 

domeniului de activitate al firmei, propuse de respondenți (întrebarea nr. 4, a se vedea 

Figura nr. 4), cele mai indicate au fost: 

Spirit de echipă (25 din 131, adică 19,09%), diverse atestate (16 din 131, adică 12,21%), 

cunoștințe tehnice și legislative (14 respondenți din 131, adică 10,68%), abilitățile de 

comunicare, responsabilitate (11 din 131, adică 8,39%). După cum putem vedea e un mixt de 

hard și soft skills. Se recomandă în acest sens ca programele disciplinelor, inclusiv cele de 

practică de specialitate, să pună accentul pe aceste aspecte, atât prin conținutul cursurilor, dar și 

prin intermediul activităților derulate, teme pentru studiul individual al studenților etc. 

 

 

 

Figura nr. 4 

 

 În urma evaluării gradului de importanță a unor competențe pentru absolvenții 

programelor de licență și master, în vederea integrării în cadrul companiei din care fac 
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parte (întrebarea nr. 5, a se vedea Figura nr. 5), respondenții au considerat „extrem de 

importante” următoarele (în ordinea numărului de răspunsuri): 

Comportament etic, preocuparea pentru calitate (96 din 131, adică 73,28%), capacitatea de a 

lucra în echipă (86 din 131, adică 65,64%), abilitatea de comunicare interpersonală (73 din 131, 

adică 55,72%). Astfel, putem considera ca recomandări de îmbunătățire a curriculei universitare 

o orientare mai accentuată pe aspectele ce țin de comportament etic (etică în afaceri, etică 

academică etc), calitatea output-urilor (referate, teme de analiză, abordarea lucrărilor de control 

și a examenelor etc.), lucru în echipă și comunicare interpersonală (teme și lucrări comune, 

workshop-uri, simulări etc.), astfel încât viitorii angajați să aibă formate aceste competențe.  

Considerăm, de asemenea, că aceste lucruri ar trebui extinse nu doar la nivel universitar, ci și 

pentru celelalte nivele de învățământ, deoarece aceste competențe se formează timpuriu și 

trebuie susținute riguros pe tot parcursul de învățământ.  

Cele mai puțin specificate competențe au fost: gândirea critică (30 din 131, adică 22,90%), 

spiritul antreprenorial (21 din 131, adică 16,03%) și cunoștințele de limbi străine (18 din 131, 

adică 13,74%). 
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Figura nr. 5 

 

 La întrebarea nr. 6 „Care sunt acele atitudini/comportamente care îl recomandă pe 

candidat în vederea angajării si integrării în cadrul companiei dvs.?” (a se vedea 

Figura nr. 6) s-au înregistrat în principal următoarele răspunsuri (în ordinea numărului de 

răspunsuri cu punctaj maxim): 

Spirit de echipă (102 din 131, adică 77,86%), eficacitate (98 din 131, adică 74,81%), orientare 

către client (94 din 131, adică 71,75%), inițiativa (92 din 131, adică 70,23%), perseverență (88 

din 131, adică 67,17%), orientare către rezultate (85 din 131, adică 64,88%), proactivitate (80 

din 131, adică 61,06%), inovație (48 din 131, adică 36,64%), acceptarea criticii (44 din 131, 

adică 33,58%) și integritate (1 din 131, adică 0,76%).  

După cum putem vedea, răspunsurile au fost relativ echilibrat împărțite, cele mai puțin indicate 

atitudini/comportamente fiind: inovație, acceptarea criticii și integritate. Recomandăm în special 

tutorilor de an să aducă la cunoștință studenților importanța acestor atitudini/comportamente 

cerute de angajatori la întâlnirile de tutoriat. 
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Figura nr. 6 

 La întrebarea nr. 7 „În anul precedent, compania dvs. a finanțat activități de instruire 

suplimentară pentru angajați în scopul îmbunătățirii calificării și competențelor acestora 

conform cerințelor postului?” (a se vedea Figura nr. 7), se observă că 52% (68 de 

respondenți din totalul de 131) dintre organizațiile participante la sondaj au finanțat 

activități de instruire suplimentară pentru angajații acestora. 
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Figura nr. 7 

Analizând respondenții din punct de vedere al experienței pe piață și a numărului de angajați, 

putem face următoarele afirmații: 

• Organizațiile cu vechime pe piata (> 5 ani) recunosc importanța formării continue a 

angajaților (59 de respondenți din 86 de astfel de companii), fapt datorat stadiului de 

maturitate al organizației, dorinței acesteia de a se menține pe piață și de a se adapta 

cerințelor în continuă schimbare. 

• Pentru celelalte 2 categorii de companii, se înregistrează un număr extrem de mic de 

respondenți care au finanțat activități de formare raportat la eșantionul acestui studiu, și 

anume 6 respondenți din 28 pentru organizațiile cu experiență < 1 an și 3 respondenți din 17 

pentru organizațiile cu experiență între 1-5 ani. Acest fapt se datorează în primul rând 

resurselor financiare limitate și care sunt direcționate către activitatea de exploatare.  

• Din punct de vedere al numărului de angajați, microîntreprinderile (< 9 angajați) reprezintă 

30,88% dintre organizațiile care investesc în formarea angajaților, întreprinderile mici (între 

10 - 49 angajați) reprezintă 11,76%, iar cele mijlocii (> 50 de angajați) reprezintă 57,35%. 
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Se poate concluziona faptul că maturitatea experienței pe piață și mărimea organizației din punct 

de vedere al numărului de angajați ne demonstrează interesul acestora pentru calitatea resurselor 

umane, precum și pentru implicare în derularea activităților de formare continuă a angajaților 

(prin calificare, specializare sau perfecționare).  

 

 La întrebarea nr. 8 – „Cât durează programul de pregătire (induction, onboarding) 

a tinerilor absolvenți, recrutați pentru compania dvs.?” (a se vedea Figura nr. 8) 

participanții la sondaj prezintă următoarea situație cu privire la durata programului de 

formare: 1-2 zile (15 respondenți) - 11,45%, 2-7 zile (46 respondenți) - 35,11%, 7-30 zile 

(57 respondenți) - 43,51%, altele (12 respondenți) - 9,16%, iar 1 respondent nu a raspuns 

la această întrebare - 0,77%. 

 

 

 

Figura nr. 8 

 

Din punct de vedere al experienței pe piață, organizațiile cu vechime mai mică de 1 an consideră 

că perioada cuprinsă între 7 și 30 de zile este durata optimă pentru formarea și inserția noilor 

angajați (reprezentand 53% din respondentii acestei categorii), la fel considerând și organizațiile 

cu vechime pe piață între 1 și 5 ani (47% din respondenții acestei categorii) și cele cu vechime 

peste 5 ani (39,53% din respondenții acestei categorii).  



 

 

Pa
ge

81
 

 

În aceste condiții, se poate concluziona faptul că o proporție ridicată a tinerilor absolvenți nu se 

pot integra imediat în companie și pe postul pentru care au fost angajați, având nevoie de 

activități specifice de formare și adaptare la locul de muncă. 

  

 Întrebarea nr. 9 „Ce recomandări ați face universităților în ceea ce privește 

pregătirea studenților în vederea alinierii curriculei la cerințele și realitățile pieței 

muncii?” (a se vedea Figura nr. 9) vine în completarea întrebărilor anterioare și are drept 

obiectiv implicarea companiilor în procesul de pregătire educațională a studenților, viitori 

angajați.  

 

Este de remarcat faptul ca angajatorii și instituțiile de învățământ superior trebuie să colaboreze 

strâns pentru ca următoarele generații de absolvenți să fie pregătiți corespunzător pentru piața 

muncii, atât din perspectiva hard skills și soft skills, cât și în ceea ce privește punerea în practică 

a noțiunilor teoretice într-o manieră eficace și generatoare de valoare pentru angajator. 
 

 

Figura nr. 9 

Din analiza Figurii nr. 9 se observă că cea mai importantă recomandare pe care mediul privat o 

transmite universităților  este Învățarea cu exemple practice de la oameni din business 
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(participări ale acestora la seminarii, workshop-uri, sesiuni interactive), deoarece 65,65% dintre 

respondenți (86 de organizații din totalul de 131) consideră ca fiind extrem de importantă, 

urmată îndeaproape de Exerciții practice, aplicate la curs care să susțină partea teoretică (studii 

de caz, jocuri de rol etc.) cu 79 de răspunsuri cu același nivel de importanță (reprezentând 

60,31% raportat la întregul eșantion).  

În ansamblu, toate recomandările propuse prin chestionar sunt considerate importante de către 

respondenți, 53,43% fiind cea mai redusă valoare, aferentă Experiențelor internaționale 

(Erasmus, Work and Travel etc.). 

 Prin întrebarea nr. 10 „Cum poate colabora în mod real compania dumneavoastră 

cu universitățile în formarea viitorilor specialiști în domeniu?” angajatorii 

participanti la sondaj și-au exprimat deschiderea de a colabora cu universitățile pentru 

formarea viitorilor absolvenți, votând pentru toate modalițățile de lucru propuse prin 

chestionar (a se vedea Figura nr. 10): 

• Pentru Organizarea de stagii de practică/internship au optat 103 respondenți (78,62%); 

• Pentru Organizarea și participarea la evenimente (vizite la angajatori/mese 

rotunde/ateliere/workshop-uri) pentru facilitarea cunoștintelor practice au optat 67 

respondenți (51,15%); 

• Pentru Organizarea și participarea la evenimente pentru promovarea / informarea 

studenților despre stagii de practică au optat 58 respondenți (44,27%); 

• Pentru Mentorat pentru studenți au optat 59 respondenți (45,04%); 

• Pentru Acordarea de burse de merit studenților au optat 25 respondenți (19,03%); 

• Pentru Susținerea de programe de recrutare în cadrul companiei au optat  63 respondenți 

(48,09%). 
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Figura nr. 10 

 

 Întrebarea nr. 11 „Ce îmbunătățiri considerați relevante pentru a adapta sistemul 

de învățământ nevoilor companiei dumneavoastra?” a oferit posibilitatea 

angajatorilor să ofere recomandări, specifice domeniului acestora de activitate, astfel 

încât să se asigure o mai bună absorbție a absolvenților pe piața muncii. Figura nr. 11 

prezintă o sinteză a recomandărilor de îmbunătățire, grupate pe categorii generice. 

 

Din totalul de 131 de participanți la sondaj, un număr de 105 respondenți (80,15%) au oferit 

recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ în vederea adaptării la nevoile 

angajatorilor. Principalele recomandări acordate se referă la dezvoltarea activităților practice și 

adaptarea acestora la tendințele pieței. 
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Figura nr. 11 

 

 

Concluzii și recomandări 

Răspunsurile obținute în urma aplicării acestui chestionar ne aduc informații utile din partea 

angajatorilor cu privire la nevoile acestora ce ar putea fi abordate mai clar in cadrul curriculei 

universitare. Aceste nevoi cuprind atât competențe de tip hard skills, dar și soft skills. În acest 

context recomandăm ca la cursuri și seminarii studenții să aibă ocazia în mai mare măsură de a 

prezenta liber diverse teme, proiecte, analize etc, utilizând inclusiv materiale multimedia; să 

realizeze, de asemenea, într-o mai mare măsură teme individual și în echipă.  

Tutorii de an ar trebui să le recomande și lecturi și cursuri de dezvoltare personală.  

În aceeași ordine de idei, trebuie pus accent tot mai mult pe stagiile de practică, atât cele 

obligatorii din programa universitară, cât și cele asumate facultativ. Pentru acest lucru, tutorii de 

an ar trebui să asigure și recomande oportunități de stagii de practică și internship pentru 

studenți. 

Putem considera ca recomandări de îmbunătățire a curriculei universitare o orientare mai 

accentuată pe aspectele ce țin de comportament etic (etică în afaceri, etică academică etc), 
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calitatea output-urilor (referate, teme de analiză, abordarea lucrărilor de control și a examenelor 

etc.), lucru în echipă și comunicare interpersonală (teme și lucrări comune, workshop-uri, 

simulări etc.), astfel încât viitorii angajați să aibă formate competențe cerute de angajatori.  

Considerăm, de asemenea, că aceste îmbunătățiri ar trebui extinse nu doar la nivel universitar, ci 

și pentru celelalte nivele de învățământ, deoarece aceste competențe se formează timpuriu și 

trebuie susținute riguros pe tot parcursul de învățământ. 
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3. Provocările și oportunitățile întâmpinate în 

pregătirea practică a studenților 

 

3.1. Cadru și participare 

În cadrul proiectului au fost organizate o serie de mese rotunde, cu reprezentanți din mediul 

privat, cu ajutorul carora au fost dezbătute modalități de desfășurare și îmbunătățire a stagiilor de 

practică în condițiile actuale.  

În efortul de a asigura un teren comun pentru demersul educațional și exigentele pieței muncii, 

dar și pentru a asigura sustenabilitatea și minimizarea riscurilor identificate pentru activitatea 

A.3.1. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă în contextul Covid 19 

care a determinat organizarea stagiilor de practică în mediul online, au fost identificate 6 direcții 

de aprofundare centralizate într-un chestionar. 

 

Intenția studiului este aceea de a identifica provocările privind acumularea noțiunilor practice de 

către studenți în cadrul companiilor din sectorul privat prin metode precum practică, internship 

etc.,  în contextul pandemiei COVID 19. 

 

3.2. Aspecte abordate 

 Cum vom derula stagiile de practică/ internship în perioada următoare, în special ca urmare a 

restricțiilor de distanțare socială?  

 Cum vom reuși să facem transfer și dezvoltare, nu doar de cunoștințe de specialitate, ci și de 

abilități și atitudini specifice în aceste condiții? 

 Cum vom “umaniza” și integra digitalizarea în procesele de practică/ internship? 

 Învățarea digitală - Care sunt provocările și oportunitățile? 

 Ce abilități noi ar trebui să aibă studenții/absolvenții în noul context economic? 

 Cum devine absolventul “ușor de angajat” din perspectiva angajatorului? 
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3.3. Interpretare chestionar ”Provocările și oportunitățile 

întâmpinate în pregătirea practică a studenților” 

 

Chestionarul a fost completat în perioada August 2020 de către 51 de respondenți:  directori de 

agenții și sucursale din mediul bancar, cu sprijinul partenerului OTP Bank. 

Întrebările au fost conturate în cadrul meselor rotunde derulate în luna Iulie 2020, în contextul 

pandemiei COVID 19, ca urmare a finalizării stagiilor de practică organizate și derulate într-un 

sistem mixt de prezență (fizic în anul 1 de implementare și online în anul 2 de implementare a 

proiectului) și se bazează pe experiența partenerilor implicați in derularea proiectului Simulator 

de Carieră. 

 

 Întrebarea „1. Cum vom derula stagiile de practică/ internship în perioada următoare, în 

special ca urmare a restricțiilor de distanțare socială?” 

 

Aceasta îşi găseşte deja răspunsul în mai multe instituţii publice ori private, din România dar şi 

din străinătate, prin sistarea pe perioadă nedeterminată a stagiilor de practică ori prin transferul 

acestora în mediul online (acolo unde profilul activităţii permite acest lucru). Dacă până la 

începutul pandemiei stagiarii erau consideraţi de către unele companii o veritabilă o resursă 

umană (pentru care se angajau cheltuieli minore), contextul actual exercită o presiune enormă 

peste activitatea de practică/ internship (creând restricţii fără precedent acolo unde acest tip de 

activitate se desfăşoară totuşi). La această întrebare au fost invitaţi să răspundă şi 51 de directori 

de sucursale din băncile OTP, iar comentariile acestora au fost intrepretate mai jos. 

 

Au fost mai mulţi respondeţi (10) care au sugerat realizarea unui stagiu de practică/ internship de 

tip „hibrid”, îmbinând instrumentele şi platformele online de comunicare cu prezenţa fizică în 

instituţiile bancare. Astfel, răspunsurile fac referire la: 
- s-a propus ca transmiterea de documente/informaţii, precum şi unele explicaţii ori interpretări ale 

studiilor de caz, să se realizeze online (prin platforme precum Zoom, Teams, Webex plus e-mail), 

urmând ca pentru componenta de socializare şi comunicare cu clientul (şi mai ales cu privire la vânzarea 

de produse bancare) studentul să participe „on-the-site”, la sediul băncii.  

- cu toate că este destul de greu de cuantificat exact greutatea fiecărei componente (online vs. on-site) în 

activitatea de practică/ internship, un respondent a limitat interacţiunea la 4 ore (acesta propune „creerea 
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unor programe atractive de max 4 ore / zi”) în timp ce un alt respondent limitează la „2 ore în Sucursala 

şi restul online”.  

- alt respondent, după ce punctează importanța prezenței fizice în instituția bancară („consider că nu va 

avea aceeaşi eficienţă fără prezenţa fizică în branch”) propune o „diminuare a timpului în care 

‘cursantul’ se află în sucursală”.  

- un alt respondent consideră oportun ca „dezbaterile online cu studenţii” să fie completate de „întâlniri 

periodice on site, în bancă, pentru a observa aplicarea în practică a cunoştinţelor detaliate online…”.  

- se propune totodată ca „prezenţa la bancă a studentului să fie restrânsă la o dată pe săptămână, iar în 

restul zilelor să desfaşoare activitităţi pe teme date de acasă, legătura ţinându-se prin e-mail, telefon”.  

 

Mai mulți respondenți (13) înclină, mai degrabă, spre desfășurarea stagiului de practică/ 

internship-ului în mod exclusiv la sediul băncii (on-site). Aceștia sublinează: 
- „Internship-ul presupune multă comunicare cu studenţii/practicanţii” iar mai departe scoate în evidenţă 

necesitatea desfăşurării on-site a activităţii de practică: „deci prezenţa fizică în cadrul colectivului de la 

care au de învăţat mai ales lucruri practice, aplicate ce au la bază lucruri teoretice şi reglementări 

interne”. 

- unii sunt adepţi ai continuităţii şi ne comunică că: „stagiile de practică se vor desfășura în acelaşi format 

ca şi până acum…” ori „studenţii pot veni în sucursală fără probleme” sau „stagiile de practică se vor 

putea desfăşura ca şi până acum” însă toţi sublinează importanţa aplicării şi respectării măsurilor de 

protecţie şi distanţare fizică ce se impune. 

- dincolo de necesitatea respectării normelor sanitare (evidențiată în mod explicit de către 8 respondeți 

din cei 12 care preferă prezența on-site), se aduce în atenție de către cel puțin 3 respondeți limitarea 

numărului de stagiari (eventual la 2 stagiari pe perioadă de practică ori 1 persoană pe punct de lucru). 

- Un alt respondent subliniază importanța prezenței on-site a celui care desfăşoară stagiul de practică/ 

internship-ul: „Este de esenţa activităţii într-o unitate teritorială modalitatea de relaţionare cu clienţii pe 

care îi deservim, alături de cunoaşterea produselor, serviciilor, fluxurilor şi aplicaţiilor băncii, de aceea 

consider că, numai prin prezenţa fizică a "practicanţilor" în unitatea teritoriala a băncii, obiectul 

realizării stagiului de practică se poate realiza”. 

 

La celălalt pol, se află alţi 6 respondeţi care înclină spre desfășurarea stagiului de practică/ 

internship-ului în mod exclusiv de la distanţă (online). Unul dintre respondenţi subliniază 

„Practicanţii vor respecta măsurile de distanţare socială şi protecţie, se  vor  loga în aplicaţii 

Zoom, Whats up etc.  pentru a  observa modul în care angajatul derulează un task”. Alt 
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respondent aduce în atenţie că „se pot folosi canalele de comunicare la distanţă şi se pot discuta 

temele alese de student, aplicat fiecărui departament de resort”.  

 

S-au identificat, totodată, 14 respondenţi care fac trimitere, în mod strict, la respectarea de 

„distanțării sociale şi a normelor sanitare” însă este greu de zis în mod cert (prin natura 

exprimării răspunsurilor) dacă aceştia înclină spre desfăşurarea stagiului de practică/ internship-

ul prin prezenţa fizică a stagiarului în instituţia bancară (evident respectând totodată condiţiile 

impuse de contextul pandemic) ori prin platforme online sau chiar spre sistarea completă a  

stagiul de practică/ internship-ul (păstrând astfel distanţa faţă de instituţia bancară). Deoarece 

accentul în aceste răspunsuri cade mai degrabă pe siguranţa personalului băncii şi a clientelei 

sale, nu putem aloca cifrele unei forme specifice de activităţi de practică (online, on-site sau 

hibrid). 

 

Un număr de 8 respondeţi fie nu au oferit un punct de vedere, din lipsa expertizei în domeniu (3 

respondenţi), fie nu cred că se vor putea desfăşura activităţi de practică în instituţii bancare în 

perioada următoare indiferent de natura lor (3 respondenţi) ori şi-au exprimat un punct de vedere 

general fără o trimitere exactă la desfășurarea stagiului de practică/ internship-ului (2 

respondenţi). 

 

 Întrebarea „2. Cum vom reuși să facem transfer și dezvoltare, nu doar de cunoștințe de 

specialitate, ci și de abilități și atitudini specifice în aceste condiții?” 

 

La această întrebare, respondenții au oferit numeroase soluții, chiar daca au admis că transferul 

de cunoștinte de specialitate, abilități și atitudini specifice este foarte/mai dificil în condiții de 

distanțare socială. Printre soluțiile oferite merită a fi menționate următoarele: 
- folosirea unor tutoriale sau alte materiale vizuale cu studii de caz; 

- utilizarea play-roll-ului; 

- oferirea de exemple concrete, informații despre produse; 

- implementarea unor cursuri specifice în facultăți pentru abilități de comunicare; 

- mai mult timp petrecut cu studentul online, folosind aplicații precum Zoom și Skype, prin mentorat 

online; 

- prin discuții săptămânale video/fizice cu distanțarea necesară; 
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- dacă abordăm versiunea de transfer de cunoștințe în online, in primul rând trebuie creat material 

atractiv, care să nu plictisească și să nu obosească studentul. De asemenea, se pot crea mici grupulețe de 

practică în online sau jocuri proactive cu scopul de a transfera și sedimenta cunoștințe, de a putea 

cuantifica aptitudinile pe care fiecare student le posedă; 

- comunicarea directă la locul de muncă rămâne cheia succesului unui internship adevărat. 

 Întrebarea „3. Cum vom “umaniza” și integra digitalizarea în procesele de practică/ 

internship?” 

 

La această întrebare, respondenții au făcut diverse observații și au dat soluții și sugestii 

multiple. Sintetizând acestea sunt: 
- Există premise favorabile de integrare a digitalizării în procesele de practică/ internship ca urmare a 

abilităților formate și a familiarizării tinerei generații cu aceste modalități de comunicare 

- Practica/internship-ul nu poate fi în totalitate desfășurat în mediul online, implică și un minim de 

interacțiune face-to-face. O parte dintre respondenți au fost chiar sceptici cu posibilitatea de a putea 

derula în condiții optime procesele de practică/ internship preponderent prin intermediul digitalizării 

- "Umanizarea" interacțiunii digitalizate ține de abilitățile individuale atât ale transmițătorului, cât și ale 

receptorului, de a face din interacțiunea digitalizata, o interacțiune plăcută, dar, mai ales, eficienta. 

- Procesele pot fi „umanizate” prin sesiuni video ce sa simuleze exerciții din "viata reala", tutoriale, jocuri 

de rol făcute online. Sunt recomandate aplicații interactive (Zoom, Microsoft Teams, Webex, Skype 

etc), care oferta interacțiune video și auditiva. De asemenea, se sugerează utilizarea variantelor demo ale 

aplicațiilor bancare (cele de deschidere conturi, plăți, creditare etc). Toate aplicațiile utilizate în 

derularea proceselor de practică/ internship trebuie să fie „prietenoase”. 

- Corelarea și integrarea orarului mentorului cu cel al studenților constituie punctul de plecare esențial în 

procesul de învățare din programul de practică / internship. 

- Trebuie facilitat accesul la informație concisa, structurată. Tehnologia poate fi un mare plus în învățare 

cu condiția de a se transmite și experiențele pozitive, lucrurile să fie însuflețite cu aportul personal al 

tutorelui. 

- Pe măsura ce ne obișnuim cu digitalizarea umanizarea va veni de la sine. Digitalizarea este un proces 

inevitabil, toți factorii implicați ar trebui să perceapă în mod conștient cest lucru. Astfel, va trebui avut 

în vedere explicarea/conștientizarea avantajelor și beneficiilor digitalizării în aceste procese de 

practică/internship și identificarea eventualelor dezavantaje deopotrivă, împreună cu studentul, pentru a 

reuși împreună în combaterea sau diminuarea lor. 

- Trebuie pus foarte mult accent pe comunicarea între tutore și student. Trebuie obținut feed-back în 

permanență de la studenți, în special prin discuții „one-to-one”. Discursul trebuie adaptat pentru a face 
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atractivă prezentarea la distanță și a ține conectat real studentul la problematica expusa. De asemenea, 

este necesară insuflarea unui sentiment de încredere studentului. 

- „Umanizarea” poate veni și din testimoniale și organizarea de workshop-uri video împreună cu unele 

întâlniri în sucursale. 

 

 Întrebarea „4.  Învățarea digitală - Care sunt provocările și oportunitățile?”  

Această întrebare prezintă o balanță dezechilibrată în contextul actual, ca urmare a caracterului 

subiectiv al respondenților și în contextul muncii individuale prestate de către aceștia în ultima 

perioadă.  

În România, circa 18,4% dintre angajaţi au început să lucreze de acasă ca urmare a pandemiei de 

COVID-19, conform unui raport al Eurofound2. În același timp, media europeană a celor care au 

început să lucreze remote ca urmare a acestei situaţii este de 36,8%. Trebuie să luăm în calcul 

majorarea valorilor și pentru companiile din România, în majoritatea domeniul economice, nu 

numai în sistemul bancar.  

Dintr-un număr de 51 de respondenți, am grupat părerile acestora în 4 categorii, așa cum este 

prezentat în graficul (Figura 1) de mai jos: 

 
2 Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Muncă şi Viaţă, citat de Ziarul Financiar, disponibil la 
adresa https://www.zf.ro/zf-news/revolutie-piata-muncii-munca-acasa-devine-normalitate-companii-dupa-
19538313 
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Figura 1. 

 

Majoritatea respondenților, 27 de persoane reprezentând 53%, au fost grupați în categoria 

persoanelor care sprijină Învățarea digitală, ca fiind o posibilitate de desfășurare mai rapidă și 

mai eficientă a activităților, transmițându-se mai multe informații, documente și proceduri, iar 

învățarea se desfășoară într-un mediu sigur, dar și confortabil. Figura următoare (Figura 2.) 

prezintă o sinteză a „cuvintelor cheie” ale adepților conceptului de învățare digitală. 
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Figura 2. 

Doar 3 persoane (8% dintre respondenți) și-au exprimat categoric negația de a digitaliza 

învățarea, afirmând că nu este posibilă dezvoltarea abilităților practice în mediul online, 

practicanții trebuind să își însușească cunoștințele în mediul real de muncă. 

Un număr de 16 respondenți (31%) analizează atât provocările, cât și oportunitățile digitalizării 

învățării, având o atitudine pozitivă legat de rezultatele acesteia, în contextul acoperirii nevoilor 

vizate. Majoritatea îngrijorărilor sunt legate de caracterul neutru și, poate, chiar impersonal, al 

modului de transmitere a informațiilor și cunoștințelor, lipsa contactului direct eliminând 

metodele de comunicare non—verbală care demonstrează succesul transmiterii informației către 

receptor, cât și primirea feedback-ului de către emițător. Totuși, trebuie subliniat că această 

categorie de respondenți își completează afirmațiile și cu partea pozitivă a acestui mod de 

învățare, precum: flexibilitate, comunicare rapidă, volum mare de informații, etc.  

Este îmbucurător că numai 5 respondenți din 51 persoane participante (10%) nu și-au exprimat 

părerea cu privire la învățarea digitală.  

Actualul context pandemic ne-a demonstrat că majoritatea activităților pot fi digitalizate, în 

special cei din domeniul serviciilor, au făcut față cu succes provocărilor actuale (inclusiv să 
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digitalizăm temporar învățământul), dar întrebarea care rămâne este: Vom fi capabili să ne 

întoarcem la munca dinainte, la nivelul inițial de digitalizare? 

 

 Întrebarea „5. Ce abilități noi ar trebui să aibă studenții/absolvenții în noul context 

economic?”  

 

Această întrebare prezintă un interes ridicat pentru mediul academic, ca urmare a deschiderii 

acestora către adaptarea programelor de învățare către cerințele pieței muncii.  

COVID-19 și politicile de izolare care vizează controlul acestuia au schimbat modul în care 

oamenii lucrează, comportamentul consumatorului, forțând majoritatea afacerilor să se 

reconfigureze. În timpul diferitelor crize am văzut multe schimbări, unele modificări au fost 

temporare, dar și unele modificări au devenit permanente. Astfel de crize pot și vor remodela 

fundamental convingerile și comportamentele noastre, în ceea ce privește viața de zi cu zi (la 

nivel profesional și personal) și activitățile și tendințele economice. Companiile trebuie să se 

pregătească pentru o lume post-criză, mai degrabă decât să aștepte revenirea la aceleași condiții 

din trecut. 

Pentru România, cele mai recente date arată că doar 0,8% din forța de muncă ocupată din ţară 

muncea, de obicei, de acasă, în 2019, reprezentând aproximativ 45.000 de angajați.3 Odată cu 

debutul pandemiei de coronavirus, măsurile de restricționare a contactului fizic, România 

înregistrând până al 20% angajați care au trecut la activități în telemuncă. 

Centralizare răspunsuri 

5. Ce abilități noi ar 

trebui să aibă 

studenții/absolvenții 

în noul context 

economic? 

IT 

Deschidere 

la nou/ 

invatare 

Comunicare Adaptabiliatte Altele NS/NR 

Total 17 15 10 20 10 2 

 
3 https://www.startupcafe.ro/afaceri/munca-distanta-telem.htm 
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Răspunsurile primite la întrebarea nr. 5, ne prezintă de fapt o sinteză a situației angajaților din 

această perioadă, care au trebuit să facă față noilor activități și condiții de muncă. În funcție de 

răspunsurile primite, am grupat respondenții în 5 categorii, așa cum se prezintă în figura din 

continuare.  

Figura 3. 

Principalele rezultate se prezintă astfel: 

- Adaptabilitatea este principala abilitate pe care consideră respondenții că trebuie să o dețină 

studenții/absolvenții – 27%, corelat cu mediul intern și extern în continuă schimbare. 

- 23% dintre respondenți consideră că cunoștințele din domeniul IT nu trebuie să le lipsească 

studenților/absolvenților, făcându-se trimitere la digitalizarea vânzărilor și comunicarea la distanță.  

- Deschiderea la nou, cât și la învățare a înregistrat un procent de 21%, în contextul în care munca este un 

proces de învățare continuă, iar tinerii trebuie să însușească cât mai rapid, dar și în mod constant, noi 

abilități și cunoștințe. 

- Abilitățile de comunicare prezintă 14% dintre răspunsuri, ca urmare a faptului că majoritatea domeniilor 

de activitate implică munca cu clienții, cât și cu alți colegi de la locul de muncă.  
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- Un procent de 12% dintre răspunsuri cuprind și alte abilități considerate a fi importante de către 

respondenți, și anume: răbdare, atenție la detalii, motivare, curiozitate, empatie, găsirea de soluții, 

predispoziție la efort susținut, muncă în echipă. 

 

 Întrebarea „6. Cum devine absolventul “ușor de angajat” din perspectiva 

angajatorului?”  
 

Această întrebare ne prezintă optica angajatorului în existența unor abilități și cunoștințe 

teoretice și practice a proaspeților absolvenți.  
- Găsim în literatura de specialitate extrem de multe articole și studii legat de subiectul ”Ce urmăresc cu 

adevărat angajatorii să identifice la interviul de recrutare”. Practica demonstrează că în funcție de 

domeniul de activitate și de obiectivele urmărite de companii, angajatorii urmăresc diferite aspecte în 

alegerea candidatului ideal pentru ocuparea unei anumite funcții.  

- În cadrul studiului nostru, respondenții au pus accent, în special, pe implementarea în practică a 

cunoștințelor dobândite (pe durata studiilor, diverselor stagii de practică sau internship, etc.), 

centralizarea răspunsurilor fiind prezentate în continuare.  

Centralizarea răspunsurilor 

6. Cum devine absolventul 

“ușor de angajat” din 

perspectiva angajatorului? 

Comunicare 
Potriv

ire 

Dorința de 

cunoaștere 

Cunoștințe / 

abilități practice 

NȘ/

NR 

TOTAL 6 10 15 30 3 

 

47% dintre răspunsurile înregistrate vizează o combinație de abilități teoretice și practice pe care 

ar trebui să le dețină candidatul. Aceste abilități practice pot fi obținute prin realizarea de 

simulări, exerciții practice. În explicațiile oferite de către respondenți se observă menționarea 

seriozității cu care studentul a tratat cerințele primite pe durata stagiilor de practică, seriozitatea 

cu care și-a îndeplinit sarcinile de studiu și de punere în practice a celor observate, spirtul de 

afirmare și implicare în activități. Desigur, că cu cât este mai ridicată capacitatea de a asimila 

cunoștințe, cu atât sunt mai mari șansele de angajare a candidatului.  
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Comunicare
9%

Potrivire
16%

Dorinta de 
cunoastere

23%

Cunoștințe / 
abilități practice

47%

NȘ/NR
5%

CUM DEVINE ABSOLVENTUL “UȘOR DE ANGAJAT” 
DIN PERSPECTIVA ANGAJATORULUI?

Figura 4. 

Corelat cu categoria prezentată anterior, 16% dintre răspunsuri fac trimitere la sinergia dintre 

candidat și companie, și anume nivelul de potrivire dintre obiectivele urmărite de fiecare dintre 

aceștia. Aici intervine cultura organizațională pe care angajatorul o urmărește a se respecta 

(uneori în mod direct), iar absolventul trebuie să demonstreze indirect că se va integra în 

colectiv/echipă și că nu va influența  negativ mediul de lucru.  

 

Dorința de cunoaștere și de acumulare de noi informații și cunoștințe înregistrează 23% dintre 

răspunsuri, ”pofta de mai mult” compensând deseori cu lipsa abilităților practice ale 

absolventului. Dorința de dezvoltare și învățare continuă trebuie să fie o preocupare pe termen 

lung a fiecărui angajat, deoarece condițiile și mediul de muncă este în continuă schimbare.  

 

Abilitățile de comunicare cumulează 9% dintre răspunsuri, fiind considerată o abilitate 

importantă pentru angajarea unui absolvent. Acest aspect se datorează domeniului de activitate a 

respondenților.  

 

Categoriile de abilități prezentate nu se exclud una pe celelalte, ci se completează între ele. 

Candidatul ideal este de dorit să le întrunească pe toate, iar la angajare se va urmări existența 

câtor mai multe abilități, competențe și cunoștințe, deoarece se urmărește reducerea timpului și a 

costurilor asociate integrării noilor angajați în cadrul companiei.  
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Majoritatea răspunsurilor rămân în sfera existenței abilităților practice. În continuare este 

prezentat un exemplu de seminar practic pentru studenți (oferit de un respondent): 
- Prin colaborarea între profesori și lucrătorii din bancă, să se facă platforme de lucru similare celor pe care 

se lucrează în mod real într-o bancă, în care studenții să poată lucra studii de caz în aplicații test. 

- Exemplificativ: să aibă acces și să introducă într-un mediu test o solicitare de credit (cu datele unui client  

fictiv) pe baza unui scenariu creat de profesor. Are de studiat fișe de produs, norme de creditare și trebuie 

să le aplice prin corelarea teoriei cu solicitarea clientului fictiv și introducerea în platforma test. Se 

consideră finalizat cu succes testul dacă creditul este aprobat în platforma respectivă (profesorul sau 

îndrumătorul de practică, verifică respectarea normelor de creditare date spre studiu și apreciază 

respectarea condițiilor prestabilite. 

 

3.4. Concluzii 

Concluziile studiului relevă faptul că într-un context nefavorabil derulării fizice a stagiilor de 

practică prin prezența efectivă a studentului la locul de muncă, metoda optimă este aceea de a 

derula programe de pregătire practică într-o manieră hybrid care să implice atât înteracțiune 

online între tutore și student, cât si expunere la activitatile effective la locul de munca precum si 

studiu individual din partea studentului.  

 

Procesele de învățare digitală practică pot fi „umanizate” prin sesiuni video care să simuleze 

exerciții din "viața reală", tutoriale, jocuri de rol făcute online. Sunt recomandate aplicații 

interactive (Zoom, Microsoft Teams, Webex, Skype etc), care oferta interacțiune video și 

auditiva. De asemenea, se sugerează utilizarea variantelor demo ale aplicațiilor bancare (cele de 

deschidere conturi, plăți, creditare etc). Toate aplicațiile utilizate în derularea proceselor de 

practică/ internship trebuie să fie „prietenoase”. 

 

Actualul context pandemic ne-a demonstrat că majoritatea activităților pot fi digitalizate, în 

special cei din domeniul serviciilor, au făcut față cu succes provocărilor actuale (inclusiv să 

digitalizăm temporar învățământul). 
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Pincipala concluzie a studiului este necesitatea crearii unei platforme online prin colaborarea 

celor 3 actori implicați în procesul de învățare (Universitățile, Furnizorii de practică din mediul 

privat și studenții) prin care să le fie facilitat accesul acestora la resurse video educaționale și 

practice, care sș simuleze acțiunea care are loc on-site și care să susțină sistemul de colaborare și 

învățare continuă.  
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4. Nevoile actuale de dezvoltare profesională 

identificate în rândul studenților de la 

Universitățile Alexandru Ioan Cuza și Ștefan cel 

Mare pe parcursul anilor universitari 2018-2020 

 

Programele de consiliere și orientare profesională sunt decisive pentru creșterea gradului de 

angajabilitate a studenților și pentru o mai bună inserție, în calitatea lor viitoare de absolvenți, 

pe piața muncii. 

Studenții din grupul țintă al proiectului au manifestat dorința ca programe de consiliere 

similare cu cele derulate prin proiect să se desfășoare mai des și să continue și după finalizarea 

proiectului. 

Prin analiza cu privire la nevoile actuale ale studenților întreprinsă în cadrul proiectului pe 

parcursul celor 2 ani de implementare, s-a constatat o nevoie reală a studenților de a beneficia 

de servicii de consiliere și orientare profesională pe durata programelor de studii, astfel încât să 

poată valida sau invalida opțiunea de carieră pe care au ales-o prin înscrierea la 

universitatea/facultatea/specializarea curentă.  

Astfel, se are în vedere ca prin parteneriatele semnate în cadrul proiectului să fie valorificate 

concluziile desprinse din implementarea activităților proiectului pentru a multiplica rezutatele 

pozitive obținute. Totodată, este necesar să se identifice și/sau propună demersuri/acțiuni viitoare 

pentru adaptarea competențelor absolvenților la cerințele pieței muncii din perspectiva măsurilor 

de sustenabilitate. 

 

Rezultatele chestionarului de nevoie ( Anexa 4 a METODOLOGIEI PRIVIND 

ORGANIZAREA ȘI DERULAREA DE SESIUNI DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE 

PROFESIONALĂ: CHESTIONAR DE IDENTIFICARE NEVOI DE CONSILIERE) 

evidențiază nevoia reală a unor sesiuni de consiliere și orientare profesională, 94% dintre 

studenții chestionați în anul 2 de implementare, si respectiv 97% dintre studenții chestionați în 

primul an de implementare nu au mai beneficiat de astfel de servicii anterior proiectului. 
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Chestionarul a fost completat de un număr de 145 de studenți, dintre care 56 de studenți provin 

de la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Partenerul 1 în cadrul proiectului, de la 

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, dintre care 8 studenți care urmează 

studii de masterat (specializările: Audit și guvernanță corporativă (1 student); Contabilitate, audit 

financiar și expertiză contabilă (2 studenți); MAAFAD (4 studenți); EAI (1 student)  și 48 

studenți înscriși la programul de licență (specializarea Finanțe și bănci). 87 de studenți provin de 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, de la Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor, dintre care 23 de studenți care urmează studii de masterat (specializările: Bănci și 

piețe financiare (9 studenți); Finanțe și asigurări (14 studenți)) și 64 studenți înscriși la 

programul de licență (specializarea Finanțe și bănci).  

 

Studenții din grupul țintă care au completat aceste chestionare: 

 

 au nevoie de îndrumare pentru a alege domeniul de specializare potrivit; 

 sunt doritori să participe la evenimente interactive privind alegerea unei cariere; 

 sunt receptivi să primească informații despre cum să-și aleagă specializarea, dacă vor 

continua studiile, despre piața muncii și profesiile disponibile, despre cum sa redacteze 

un CV, o scrisoare de întenție sau cum să se prezinte la interviuri în vederea angajării, dar 

manifestă interes și pentru angajarea în domeniul bancar după finalizarea studiilor/ 

semestrului (din anul 2 de studiu în cazul membrilor grului țintă din acest proiect). 

 

 73.5% dintre studenții selectați în 2020 și 57.3% dintre studenții selectați în 2019 au nevoie de 

informare cu privire la piața muncii și profesiile disponibile.  

 58.8% dintre studenții selectați în 2020 și 45.3% dintre studenții selectați în 2019 au nevoie de 

sprijin în realizarea unei scrisori de intenție, a unui CV sau pregătirea pentru interviu. 

 52.9%  dintre studenții selectați în 2020 și 38.7% dintre studenții selectați în 2019au nevoie de 

sprijin în ceea ce privește planificarea carierei. 
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 45.6% dintre studenții selectați în 2020 și 60% dintre studenții selectați în 2019 doresc să se 

cunoască mai bine  (prin teste de interese, aptitudini, personalitate), ceea ce evidențiază 

necesitatea de suport specializat și de instrumente de tipul testelor de personalitate etc. în 

procesul de autocunoaștere și luare de decizii.  

 Răspunsurile coletate relevă faptul că 70% dintre studenții selectați în 2020 ar alege o anumită 

profesie doar în baza unor aspirații personale comparativ cu 80.8% dintre cei 75 de studenți în 

2019, prin urmare în lipsa unor informații relevante despre profesia aleasă sau despre adecvarea 

profilului personal cu profesia aleasă. 

 61.8% dintre studenți (comparativ cu 58.7% dintre cei 75 studenții implicați în anul 1 de 

implementare) s-au arătat deschiși pentru a fi consiliați atât de către profesorii tutori, cât și de 

către psihologul școlar sau alți profesori cu care interacționează la cursurile pe care le urmează. 

Deschiderea pentru a fi consiliați de către o categorie mai largă de actori subliniază nevoia reală 

a acestora de a beneficia de servicii specializate de consiliere și orientare profesională.De 

asemenea, deschiderea pentru a fi consiliati de catre o categorie mai larga de actori subliniaza 

nevoia reala a acestora de a beneficia de astfel de servicii. 

 Dintre competențele și aptitudinile necesare pentru a construi cu succes o carieră în domeniul 

ales, din analiza răspunsurilor se remarcă: perseverența, responsabilitatea, seriozitatea, 

disciplina, punctualitatea și ambiția, competențele de comunicare/organizare. Răspunsurile 

furnizate includ și referiri la competențe profesionale specifice domeniului ales, fără a fi 

detaliate, fiind accentuată partea de soft skills. 

 Pe de altă parte, hard skills - cunoștințe, competențe și aptituni în domeniul ales sunt asociate 

de majoritatea studenților respondenți (95.2 % în 2020 și 85.7% în 2019) cu atingerea succesului 

în viață. 

Aceste nevoi exprimate de către studenți pot fi abordate în perioada de sustenabilitate a 

proiectului Simulator de carieră prin: 

1. îmbunătățirea cadrului actual pentru oferirea unor servicii de consiliere și orientare de calitate 

în universitățile partenere prin: dotare cu teste de interese, aptitudini, personalitate și distribuirea 

constantă în rândul studenților; dezvoltarea unei echipe de consilieri specializați care să motiveze 

studenții să acceseze programele de consiliere furnizate la nivelul universității; organizarea de 

sesiuni interactive de grup sau 1-to-1 în care să fie interpretate și explicate testele efectuate.  
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Pe durata sustenabilității, se va lua în calcul posibilitatea oferirii de sesiuni de consiliere prin 

intermediul consilierilor din echipe proprii ale Beneficiarului și ale Partenerului 2. Se va 

analiza oportunitatea extinderii licenței pentru bateria de teste de personalitate folosite în 

cadrul proiectului. 

2. oferirea unor servicii de consiliere și orientare în carieră constant pe durata programelor de 

studii, care să pregătească studenții pentru luarea de decizii informate și adecvate în raport cu 

aptitudinile pe care studenții le dețin (spre exemplu, minim 1 ședința/lună/student). 

3. promovarea acestor programe în rândul studenților de la toate facultățile din cadrul 

universităților partenere astfel încât studenții să beneficieze de ședințe de consiliere cu 

regularitate. 

4. conceperea unor programe similare cu cele derulate prin proiectul Simulator de carieră, 

combinând instrumente online cu discuții relaxante față în față care să încurajeze studenții să se 

exprime liber. 

 

5. Măsuri propuse în cadru Senatul Universitatilor 
Concluziile prezentei analize au fost cumulate sub forma a doua pachete de măsuri privind 

optimizarea procesului de inserție și integrare a studenților pe piața muncii, realizate de către 

cele două Universități partenere și trimise în Senatul acestora, dintre care putem aminti: 

 Consilierea și orientarea studenților pentru alegerea domeniului/locului de efectuare a 

stagiului de practică de specialitate prin implicarea Centrului de consiliere si Orientare in 

Carieră din cadrul universității 

 Pregătirea unor tutoriale, variante demo ale unor aplicații (de exemplu aplicații bancare), 

în colaborare cu partenerii de practică și postarea acestora pe platformele de comunicare 

precizate. 

 Implicarea colegilor cu experiență practică din domeniile de interes ale studenților, în 

vederea prezentării aspectelor practice din domeniul profesional (în special bancar). 
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 Păstrarea bunei comunicări dintre mediul academic și mediul de afaceri prin continuarea 

organizării de mese rotunde și workshop-uri în vederea identificării temelor actuale de 

practică. 

 Încurajarea mediului de afaceri de a propune teme de practică în concordanță cu 

activitatea desfășurată de companiile respective și interesul lor de dezvoltare. 

 Încurajarea studenţilor pentru a alege să desfășoare activitatea de practică pe întreaga 

perioadă a semestrului IV, studentul efectuând astfel în fiecare săptămână câte 6 ore de 

practică. Se va urmări astfel coordonarea la nivelul orarului Facultăţii, astfel încât 

studenţii anului II licență, în semestrul IV, să aibă o zi liberă pe săptămână pentru 

efectuarea activităţilor aferente stagiului de practică. 

 Crearea și gestionarea de către Departament/Facultate a unei platforme online pe care 

firmele să își plaseze ofertele de practică/internship şi de unde studenții vor avea 

posibilitatea să extragă datele de contact ale firmele pentru a intra în legătură cu acestea. 

 Elaborarea la nivel de Departament a unui ghid care să fie pus la dispoziția studenților 

pentru identificarea și formularea obiectivelor specifice urmărite în stagiul de practică. 

Mai mult decât atât, acesta ar trebuie să cuprindă etapele și documentele specifice 

stagiului de practică (facilitându-i studentului accesul la informații ori de câte ori are 

nevoie). 

 Universitățile împreună cu partenerii de practică ar trebui să pună tot mai mult accent pe 

dezvoltarea de competențelor studenților de tip soft-skills – tehnici de comunicare directă 

sau mijlocită prin aplicații și dispozitive online; 
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